
 

 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 

Dato:  02.06.2016 15:00 

Sted: Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, styrerommet i 3.etg.   

Notat: 

 

   

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.  

på e-post hwj@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 23.05.2016 

For leder i Kontrollutvalget i Nøtterøy, Terje Fuglevik 

 

Heidi Wulff Jacobsen 

Rådgiver 

 



Saksliste
 

Saker til behandling 

22/16 Godkjenning av protokoll 28.04.16, Nøtterøy 3 

23/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2017 , 2. Nøtterøy 17 

24/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2017, 2 Nøtterøy 38 

25/16 Byggeregnskap, Teigar ungdomsskole og hall, Nøtterøy 40 

26/16 Byggeregnskap Brattås skole, Nøtterøy 52 

27/16 Byggeregnskap Bjønnesåsen bo-aktivitetssenter, Nøtterøy 60 

28/16 Byggeregnskap Kirkeveien 204, Nøtterøy 71 

29/16 Byggeregnskap, Kirkeveien 266, Nøtterøy 82 

30/16 Eventuelt, Nøtterøy 91



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00008-54 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy            
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL 28.04.16, NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.04.16 godkjennes 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.04.16 
 
 
 
 



 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 28.04.2016 kl. 15:00 
Sted: kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, Elisabeth Aasland, Lise Maier, Tom Mello 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lise Karin Midtbø 

  
Forfall:  Kjetil Edvardsen 
  
Andre: Nøtterøy kommune, ordfører Roar Jonstang, til stede i sak 11/16 

til og med  sak 14/16 og sak 19/16 
Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg  
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 

 
  
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.  
Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 19/16 ble flyttet før sak 15/16. 
Møtet startet kl 15.00. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11/16 
15/00008-
36 

Godkjenning av protokoll 18.02.16, Nøtterøy 2 

12/16 15/00056-5 
Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Nøtterøy 

3 

13/16 15/00056-6 
Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger 
og samarbeid, Nøtterøy 

3 

14/16 15/00060-1 
Årsregnskapet 2015 – Årsberetning 2015, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet  
 

4 
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15/16 16/00054-1 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 
- 2017, Nøtterøy 

7 

16/16 
15/00063-
12 

Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Nøtterøy 

8 

17/16 16/00054-2 
Bestille overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2016 - 2017, Nøtterøy 

9 

18/16 
15/00057-
25 

Virksomhetsbesøk, Nøtterøy 10 

19/16 
15/00065-
16 

Henvendelse til kontrollutvalget, Nøtterøy 10 

20/16 16/00051-1 Referatsaker, Nøtterøy 11 

21/16 
15/00057-
24 

Eventuelt, Nøtterøy  12 

    

 
 
Saker til behandling 

11/16 Godkjenning av protokoll 18.02.16, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 18.02.16 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18.02.16 godkjennes. 
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12/16 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører orienterte om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid. I 
den forbindelse nevnte ordfører gode tiltak fra kontrollutvalget som kan medføre til en 
godt drevet kommune. Viktige områder er økonomi, etiske retningslinjer, oppfølging, 
internkontroll/retningslinjer, sikre god kompetanse og gode forvaltningsprosjekt. 
Ordfører nevnte at kommunikasjonen fra kontrollutvalget til kommunestyret er nyttig 
slik at informasjonen blir både skriftlig og muntlig.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
 
 
 

13/16 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmann tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann orienterte om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid. 
Rådmannen presiserte viktigheten av gode problemstillinger i 
forvaltningsrevisjonsrapportene som blir bestilt. I tillegg nevnte rådmannen blant 
annet varslinger, henvendelser, rutiner, beredskapsplaner og oppgaver i forhold til 
kommunesammenslåingen. Rådmannen nevnte også at kontrollutvalget har et 
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overordnet nivå, og at kontrollutvalget er kommunestyrets høyre hånd. Saken ble 
diskutert og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmann tas til orientering 
 
 
 
 
 

14/16 Årsregnskapet 2015 – Årsberetning 2015, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet  
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 14/16 

 
 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 28.04.16 behandlet Nøtterøy kommunes Årsregnskap og 
Årsberetning 2015. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2015 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 15. april 2016.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.068.927.488,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 58.233.584,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

 Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Nettodriftsresultat er 40,1 mill. kr som utgjør 2,6% av sum driftsinntekter. 
Resultatet skyldes blant annet lavere pensjonskostnader, moderat 
lønnsoppgjør og driftsforbedringsstiltak.  For å finansiere nye investeringer 
som medfører driftsmessige konsekvenser i fremtiden er resultatet 2,6% over 
anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra tekniskberegningsutvalg er satt til 
1,75%. 
 

 Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, statlig overføringer, bruk av fond og lån har finansiert 
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investeringene i 2015. Kontrollutvalget registrerer at det er mindre 
investeringsaktivitet i kommunen enn fjoråret. 

 
 
Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 
betydelig mindre grad enn i 2014. Gjelden har økt i 2015 med 0,15 mill. kroner 
til 1.602 mill. kroner. Det vil si kr 74.095,- pr. innbygger 31.12.15. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i  
skoler, idrettshall, kjøp av eiendom, sykehjem og på VAR-området.  Økt gjeld 
vil redusere handlefriheten til kommunen, men for å møte fremtiden og 
endringer er det avsatt midler til et rentebufferfond på 8 mill kr som skal dekke 
ubudsjettert renteøkning.  Kravet til minstegrensen for betaling av avdrag er 
overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er 150,99 mill. kr pr 31.12.15. Det betydelige beløpet er 
knyttet til investeringsprosjekter. Fremdriften i investeringene som gir utgifter 
har naturligvis ikke samme takt som inntektene/låneopptaket.    
 

 Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet har økt i regnskapsåret 2015 til 2 i 
likviditetsgrad. Det ligger over normtallet som er satt til 1. 
 
 

Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater fra revisor om den 
internkontrollen i 2015.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen. Revisor har ikke gitt signaler om at de regnskapstekniske 
forholdene ikke er tilfredsstillende. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2015.  
 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen gjennomgikk hovedpunktene i kommuneregnskapet 2015. 
Rådmannen informerte ytterligere om driften, lånegjeld og pensjon. Revisor delte ut 
og gjennomgikk et notat med oppsummering av revisjonen for regnskapsåret 2015. 
Spørsmål ble besvart.   
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 28.04.16 behandlet Nøtterøy kommunes Årsregnskap og 
Årsberetning 2015. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2015 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 15. april 2016.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.068.927.488,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 58.233.584,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

 Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Nettodriftsresultat er 40,1 mill. kr som utgjør 2,6% av sum driftsinntekter. 
Resultatet skyldes blant annet lavere pensjonskostnader, moderat 
lønnsoppgjør og driftsforbedringsstiltak.  For å finansiere nye investeringer 
som medfører driftsmessige konsekvenser i fremtiden er resultatet 2,6% over 
anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra tekniskberegningsutvalg er satt til 
1,75%. 
 

 Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, statlig overføringer, bruk av fond og lån har finansiert 
investeringene i 2015. Kontrollutvalget registrerer at det er mindre 
investeringsaktivitet i kommunen enn fjoråret. 

 
 
Til balansen 

 Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 
betydelig mindre grad enn i 2014. Gjelden har økt i 2015 med 0,15 mill. kroner 
til 1.602 mill. kroner. Det vil si kr 74.095,- pr. innbygger 31.12.15. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i  
skoler, idrettshall, kjøp av eiendom, sykehjem og på VAR-området.  Økt gjeld 
vil redusere handlefriheten til kommunen, men for å møte fremtiden og 
endringer er det avsatt midler til et rentebufferfond på 8 mill kr som skal dekke 
ubudsjettert renteøkning.  Kravet til minstegrensen for betaling av avdrag er 
overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er 150,99 mill. kr pr 31.12.15. Det betydelige beløpet er 
knyttet til investeringsprosjekter. Fremdriften i investeringene som gir utgifter 
har naturligvis ikke samme takt som inntektene/låneopptaket.    
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 Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet har økt i regnskapsåret 2015 til 2 i 
likviditetsgrad. Det ligger over normtallet som er satt til 1. 
 
 

Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater fra revisor om den 
internkontrollen i 2015.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen. Revisor har ikke gitt signaler om at de regnskapstekniske 
forholdene ikke er tilfredsstillende. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2015.  
 
 
 
 
 

15/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 
2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 15/16 

 
 

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: 

 IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  

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

 Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

 Flyktninger, systemer og rutiner for oppfølging, 
koordinering og boligforvaltningen  

 Håndtering av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 
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 Utfordringer spesielt knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

 Byggesaksbehandling, følges lover/regler og rutiner ved 
behandlingen 
nsprosjekt Tema 

Kontrollutvalget vil se alle valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter i lys av 
omstillingsfasen vedrørende kommunesammenslåingsprosessen med fokus 
på arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon.  
 
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. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om temaer vedrørende kommunesammenslåingen som kan 
være av betydning for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisor gjennomgikk 
overordnetanalyse. Den overordnet analyse ble diskutert samt prioriteringer av 
foreslåtte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Spørsmål ble besvart. Rådmannen skal 
komme tilbake med innspill fra ledergruppen om temaer for forvaltningsrevisjon. 
Utvalget ønsker en plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter som er aktuell og nyttig i 
forhold til den situasjonen kommunen har vedrørende kommunesammenslåingen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 02.06.16. 
 
 
 
 

16/16 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 18. mai 2016 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 2. juni 2016. Kostnaden dekkes av timene i inngått 
kontrakt med inntil ________ timer.   
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Kontrollutvalget vil se at valgte forvaltningsrevisjonsprosjekt er i lys av omstillings 
fasen vedrørende kommunesammenslåings prosessen med fokus på 
arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon. 
 
Det tas forbehold om at kommunestyret vedtar fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 
2016 – 2017. 
 
 
 
Møtebehandling 
På bakgrunn av at «Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017» ble utsatt, utsettes 
også bestilling av prosjektplan. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 02.06.16. 
 
 
 
 

17/16 Bestille overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 
- 2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2017 bestilles fra KPMG. Analysen og planen framlegges for behandling i 
kontrollutvalget i møte 2. juni 2016. Utgiften dekkes av budsjett for selskapskontroll 
2016 inntil kr. 20.000,-. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet opplyste at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
kommunens interesser i selskaper m.m. Det er et krav om en plan som baserer seg 
på en overordnet analyse. Tidligere er det foretatt selskapskontroll i de heleide 
selskapene Nøtterøy kommune har. Utvalget diskuterte saken og vil vurdere 
videreføring av planen da kommunen er i en kommunesammenslåings prosess.    
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 02.06.16. 
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18/16 Virksomhetsbesøk, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte alternativer for virksomhetsbesøk.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtok virksomhetsbesøk 02.06.16 på sykehjem. Sekretariatet 
ordner med avtaler, møtelokaler for ku-møtet, møtetidspunkt og bespisning.   
 
 
 

19/16 Henvendelse til kontrollutvalget, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 19/16 

 

Forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling. 
 
Møtebehandling 
Ordfører kommenterte henvendelsen fra Jørn Magdahl på lik linje med svaret gitt til 
kommunestyret.  Hver enkelt sak ble kommentert og kritikken ble tatt alvorlig. 
Henvendelsen om avvik fra Jørn Magdal er tatt opp av rådmannen i ledergruppen. 
Rådmannen og ordfører beklaget avvikene. Saken ble diskutert og spørsmål ble 
besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører ble tatt til orientering. Rådmannen gir en tilbakemelding til 
kontrollutvalget innen 15.09.16 om resultatet av hva som er utført av tiltak.  
 



 11  

 
 
  

20/16 Referatsaker, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Informasjonene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

 Virksomhetsplan 2016 fra skatteoppkreveren i Nøtterøy 
 
Fylkesmannens tilsynskalender pr.30.03.16 

  
FKT, Fagkonferanse / kontroll og tilsyn 7 - 8 juni 2016 

  
VIKS styremøte 15.03.16 

 

 Kurs høsten 2016, KPMG arrangerer 4 timers kurs den 08.09.16 vedrørende 
revisjonens oppgaver og arbeid.  
 

Ovennevnte punkter ble referert av kontrollutvalgsleder og sekretariatet. 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene ble tatt til orientering. Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta 
på FKT-samlingen gir beskjed til sekretariatet.  Kontrollutvalgsmedlemmene holder 
av 08.09.16 for opplæring fra KPMG. 
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21/16 Eventuelt, Nøtterøy  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 21/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder refererte til et båtforeningsmøte. Saken ble diskuterte, og 
rådmannen svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmann ble tatt til orientering. 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte i Nøtterøy kommune er 2. juni 2016. 
 
For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver  
VIKS  
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00054-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2017 , 2. NØTTERØY 

 

Forslag til 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: 

 

 IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 

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

 Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

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

 Byggesaksbehandling, følges lover/regler og rutiner ved 
behandlingen 

 Arkiv 

 Barnehager, avvikssystemer og avvikshåndtering  
nsprosjekt Tema 

Kontrollutvalget vil se alle valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter i lys av 
omstillingsfasen vedrørende kommunesammenslåingsprosessen med fokus 
på arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon.  
 
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. 

 
 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse er vedlagt og utkastet til plandokument «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2017» 



 

  
2 

 
 

 
Saksframstilling: 
 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017 ble behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet 28.04.16. Saken ble utsatt.  
 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide 
forslag til plan for forvaltningsrevisjon minst en gang i hver valgperiode.  Iht. 
departementets kommentarer til kommuneloven § 10 kan slike planer utarbeides 
oftere.   
 
Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket 
”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres vurderinger på hvilke 
områder m.v. av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
På kontrollutvalgsmøte 4. juni 2015, sak 20/15 ble overordnet analyse til plan for 
forvaltningsprosjekter for Nøtterøy kommune for perioden 2016 – 2019 bestilt. 
Analysen for planen er utarbeidet av KPMG, og innspill til forvaltningsplanen fra 
kontrollutvalgsmedlemmene er hensyntatt.  Overordnet analyse ble mottatt 08.02.16. 
Den overordnede analysen skal danne en vesentlig del av grunnlaget for 
kontrollutvalgets prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden.  
 
I den overordnede analysen fra revisor fremkommer ingen prioritert rekkefølge av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene, og det pekes i liten grad til avdeling eller 
virksomhet. Sekretariatet har etter erfaring og kjennskap til Nøtterøy kommune 
foreslått forvaltningsrevisjonsprosjekter i prioritert rekkefølge. 
 
For inneværende valgperiode skal overordnet analyse og planene for 2016-2017 
være behandlet i løpet av 2016. Forslagene skal vedtas av kommunestyret selv, men 
kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 
Utvalget ønsket en plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter som er aktuell og nyttig i 
forhold til den situasjonen kommunen er i med kommunesammenslåing. 
 
Med tanke på prosessen kommunen er i nå har rådmannen gitt tilbakemelding fra 
ledergruppen om at forvaltningsrevisjonsrapporter vil gi liten læring og gevinst. 
Rapporter vil i utgangspunktet komme for sent i prosessen og ha liten nytte.  
 
I den forbindelse er det utført justeringer i forhold til opprinnelig plan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 - 2017. Det gjøres oppmerksom på at 
innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 

 
Det legges i dette møtet, som i forrige møte 28.04.16, opp til drøfting av aktuelle 
prosjekter med endelig prioritering av forvaltningsprosjekter for 2016 – 2017.  
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1 Bakgrunn og formål 
1.1 Bakgrunn 

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen 

skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.  

 

Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon gjeldende for perioden 2016-2019.   

 

1.2 Formål 

Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon 

i fireårsperioden 2016-2019.  

 

For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet i 

kommunen. Analysen gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon de neste årene.   

 

Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale 

virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets 

prioritering av områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i planperioden. 
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2 Fremgangsmåte og 
involvering 

 
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, teoretisk fundament og 

vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen.  

 

2.1 Innsamling av data 

I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt analyser knyttet til risiko for manglende kontroll med 
vesentlige sider ved virksomheten og tjenestene. Av den grunn har vi fokusert på å gjennomføre 
analyser med utspring i risiko og vesentlighet.  
 
Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret 
prioriterer for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder som har 
en iboende risiko, vesentlig grad av uønskede konsekvenser dersom risiko inntreffer og som det 
potensielt vil være nyttig å gjennomføre revisjon på; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra 
administrasjonens ståsted og nyttig sett ut i fra et brukerperspektiv til kommunen. Dette har innebåret 
at vi i arbeidet har tatt høyde for områder hvor revisjon kan ha verdi for kommunen i et forbedrings- og 
læreøyemed og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter. Det vil si at et revisjonsprosjekt ikke bare 
ser tilbake på hva som har skjedd, men at man kan gå inn på pågående prosjekter og prosesser hvor 
revisjonen kan være fundament for korrigerende grep.  
 
Av den grunn har vi gjennomført en prosess som har innebåret et samspill med ulike deler av 
kommunen; administrasjon, tillitsvalgte og politikere fra hhv. kontrollutvalg og bystyre. Dette har vært 
viktig for å kunne finne de "rette" områder og risikoer for revisjon. 
 
Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker: 
 
1) Kartlegge og forstå kommunen 
2) Arbeidsmøte med kommunen for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon 
3) Dokumentere analyse 
 
Illustrert har prosessen vært slik: 
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Teoretisk fundament og vesentlige hensyn 

Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO 

ERM
1
 og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved 

virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut prosjekt i 4 overordnede steg. Dette kan 

illustreres slik
2
: 

 

 

 

                                                      
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en internasjonalt 

innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 

2 De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret. 

1
• Bestilling og innspill fra kontrollutvalget

2
• Gjennomgang av eksisterende overordnet analyse og plan; fokus på gjennomførte revisjoner og 

kontroller

3

• Gjennomgang av relevante dokument;  bla.. årsmelding, kommuneplan, årsbudsjett med kommentarar, 
saker i kontrollutvalet, KOSTRA statistikk,  fylkesmannens tilsyn, kommunestyrevedtak  

4

•Arbeidsmøte med adminstrasjon (stab -og enhetsledere), tillitsvalgte/hovedverneombod, pol. 
gruppeledere og KU. 

5

• Oppsummering av resultat og utarbeiding av overordnet analyse. Oversendt til kontrollutvalget

Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige område

Prioritering av risikoområde

Valg av 

prosjekt
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I felles arbeidsmøte ble risikoområder vurdert i forhold til sannsynlighet for at risiko inntreffer og 

konsekvens av risiko. For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet: 

 

– Liv og helse 

– Sikring av verdier 

– Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet  

– Kostnadseffektivitet/produktivitet 

– Politisk aktualitet 

 

      
Analysen av identifiserte områder og risiko er kategorisert i følgende matrise: 

 

 
 
 
Den videre prosessen innebærer at kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer 

plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller 

enkeltstående revisjoner. Det er også ved bestilling av enkeltstående revisjoner at området/risikoen 

spisses og operasjonaliseres i forhold til hva og hvordan revisjonen skal innrettes. Med andre ord, den 

overordnede analysen identifiserer først og fremst områdene for forvaltningsrevisjon, mens en ved 

bestillingen av enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke temaer som skal bli 

gjenstand for revisjon.  

 

2.2 Metode 

For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data: 

 

 Dokumentanalyse    

KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet årsmelding og 

økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk, kommuneplan og årsbudsjett. 

 

 Arbeidsmøte 

Et felles arbeidsmøte for kontrollutvalget og politiske gruppeledere, og et felles arbeidsmøte for 

ledergruppen og tillitsvalgte.   
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3 Analyse  
Nedenfor presenteres områder/risikoer som er vurdert som særlig relevante for revisjon; det vil si 

områder/risikoer som er kategorisert med betydelig konsekvens og betydelig grad av sannsynlighet. 

 

I vedlegg er alle identifiserte og vurdere områder/risikoer presentert. 

 

Områdene nedenfor blir presentert i fire ulike bolker: 

 Generell drift 

 Regulatoriske risikoer 

 Økonomiske risikoer 

 Mål, strategi og vedtak 

 

3.1 Generell drift 

 Etikk og habilitet 

I følge årsmeldingen for 2014 legger Nøtterøy kommune stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin 

virksomhet. Det stilles høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger, og i 2013 ble det 

gjennomført full gjennomgang av etiske retningslinjer, særlig med sikte på å tydeliggjøre Nøtterøy kommunes 

holdning til korrupsjon. Videre står det at etiske retningslinjer og refleksjoner er med i all basisopplæring i 

kommunen. Målsetningen med retningslinjene er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes 

inhabilitet, objektivitet og mistanke om korrupsjon. 

 

Fra 2013 har kommunen sluttet seg til Transparency International. Manuelle varslingsrutiner er supplert med 

elektronisk varsling internt og eksternt via kommunens nettportal. I den anledning er det etablert et 

varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger.  

Til slutt går det frem av årsmeldingen at løpende revisjon av rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet 

gjennomføres. 

 

I arbeidsmøtet ble risiko for tap som følge  av interne og/ eller eksterne misligheter diskutert, og det som ble 

drøftet var blant annet usikkerhet knyttet til oppfølging av etiske retningslinjer i praksis ute i enhetene og 

hvordan oppfølgingen kontrolleres. Det ble også pekt på risiko for manglende trening i typiske 

dilemmasituasjoner.  

 

En forvaltningsrevisjon kan undersøke kjennskap og etterlevelse av etiske retningslinjer ute i virksomheten. 

En revisjon kan også se på kommunens varslingskanaler og vurdere i hvilken grad kommunen har system for 

å melde inn og følge opp mistanke om brudd på lovkrav og/ eller de etiske retningslinjene.  

 Gjennomføring av store prosjekt 

Kommunen står ovenfor flere investeringsprosjekt de neste årene. I arbeidsmøtet ble kommunens 

prosjektstyring drøftet, og det er knyttet noe usikkerhet til kommunens rutiner.  Kommunen kan ha et 

forbedringspotensial når det kommer til gjennomføring av prosjekt, eksempelvis knyttet til budsjettering, 

utarbeidelse av kravspesifikasjon og kontraktsinngåelse.  

En forvaltningsrevisjon kan se på kommunens rutiner for prosjektstyring, herunder rutiner for planlegging, 

bestilling, gjennomføring og kontroll. En forvaltningsrevisjon kan også vurdere økonomistyringen i 

investerings- og byggeprosjekt, og/ eller om loven om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen 
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foretar innkjøp i forbindelse med prosjekt. En slike revisjon kan avdekke forbedringsområder som kan være 

nyttige for kommunen i fremtidige prosjekt.  

 IKT 

Som følge av endringer i lov og forskrifter, samt teknologiske nyvinninger, øker behovet for endret 

programvare og kompetanse innenfor IKT-området. Den økende bruken av digitale tjenester og installasjoner 

fordrer økte sikkerhetsmekanismer hos kommunenen, og kommunen bør ha en bevisstgjøring og strategi  

for hvordan fremtidige utfordringer skal bli møtt.  

I arbeidsmøtet ble utfordringer innenfor IKT-område pekt på som er et kritisk risikoområde i kommune. Det 

ble blant annet tatt opp at kommunen mangler et helhetlig fokus på IKT-investeringer. I arbeidet med å 

utbedre IKT-systemer, ble det også sagt at det bør være et større fokus på å lage systemer som er 

funksjonelle og enkle i bruk, og i større grad involvere brukerne av systemet i planleggingsfasen. Kommunen 

har per i dag systemer som ikke kommuniserer med hverandre, og man risikerer at viktig informasjon uteblir 

eller ikke er tilgjengelig. 

Konsekvensen av å ha IKT-systemer som ikke er fullstendig utviklet og integrert, kan potensielt være store. 

I helse- og omsorgssektoren blir velferdsteknologi en stadig større del av hverdagen, og det kan i verste fall 

stå om liv og helse. Negativit omdømme, ineffektivitet og økonomisk tap er andre konsekvenser.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel: 

– Kartlegge kommunens arbeid å prioritere, planlegge og gjennomføre IKT-investeringer og vurdere om 

det foreligger noen forbedringsområder.  

– Gjennomgå kommunens kontroll, drift og vedlikehold av IKT-systemer 

– Vurdere hvordan kommunens strategier, planer og investeringer innenfor IKT-området i kommunen 

etterleves 

– Kartlegge hvordan kommunen jobber for å avdekke og redusere potensielle IKT-risikoer.  

 

En forvaltningsrevisjon innenfor IKT kan gjennomføres med formål å avdekke muligheter, behov og 

forbedringsområder som kommunen kan dra nytte av i arbeidet med å etablere en ny kommune. 

 

 Post og arkiv  

Formålet med Arkivloven er å sikre at alt som har kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som har  rettslig 

eller viktig forvaltningsmessig verdi blir arkivert, slik at informasjonen blir skikkelig ivaretatt og gjort 

tilgjengelig for ettertiden. Hovedregelen i Offentlighetsloven er at alle saksdokument, journaler og lignende 

register er åpent for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan med andre ord kreve innsyn 

i saker, noe som krever god kompetanse  i kommunen til å vurdere hva som kan og ikke kan offentliggjøres.  

I arbeidsmøtet ble kommunens post- og arkivfunksjonen løftet frem som et særlig dagsaktuelt område for 

en forvaltningrevisjon. Kommune vil da kunne ta tak i forbedringsområder før kommunesammenslåingen. 

Kommunens hjemmeside ble også kommentert;  det kunne være vanskelig å orientere seg på sidene, samt  

at sidene gjerne skulle vært mer funksjonelle.  

IT-sikkerhet, arkivering, offentlighet og personvern var for øvrig et prioritert område i forrige plan for 

forvaltningsrevisjon i Nøtterøy kommune, uten at det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon om temaet.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke rutiner og system kommunen har for å sikre at 

sentrale krav i Forvaltningsloven, Arkivloven og Offentlighetsloven blir fulgt, herunder ivaretakelse av rettslig 

og/ eller forvaltningsmessig dokumentasjon, og rutiner som sikrer lovens krav til organisering av arkiv, 

arkivsystem og lagringsmedium. 

 

En forvaltningsrevisjon innenfor post og arkiv kan gjennomføres med formål å avdekke muligheter, behov 

og forbedringsområder som kommunen kan dra nytte av i arbeidet med å etablere en ny kommune. 
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 Helse og omsorg  

Det er ingenting i dokumentgjennomgangen som peker på noen særlige utfordringer i helse- og 

omsorgssektoren, men i arbeidsmøtet ble det pekt på kapasitetsutfordringer i hjemmetjenesten samt 

utfordringer knyttet til kompetanse og beredskap. I tilknytning til sistnevnte punkt ble det drøftet hvorvidt 

kommunen har rutiner for å håndtere ulike krisesituasjoner som påvirker helse og omsorg, eksempelvis 

snøbrøyting til personer som mottar hjemmetjenester.  

Siden konsekvensene av å ha en helse- og omsorgstjeneste som ikke fungerer optimalt kan være svært store 
for enkeltindivid, er helse- og omsorg satt som er prioritert område. I forrige plan for forvaltningsrevisjon var 

forøvrig institusjonstjenesten et prioritert område i Nøtterøy kommune, uten at det ble gjennomført en 

forvaltningsrevisjon om temaet.  

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:  

– Prioritering og ressursdisponering 

– Beredskap 

– Kompetanseheving og rekruttering 

– Saksbehandling og vedtaksoppfølging  

– Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger 

hensiktsmessige rutiner og om rutinene blir etterlevd.  

 

 Effekt av rekruttering og videreutdannelse av lærere  

Lærere som er utdannet etter 1. januar 2014, må ha 30 relevante studiepoeng for å undervise i fagene norsk, 

samisk, norsk tegnspråk eller matematikk på barnetrinnet, og 60 studiepoeng hvis de skal undervise i disse 

fagene på ungdomstrinnet. På ungdomstrinnet kreves det i tillegg 30 relevante studiepoeng for å undervise 

i øvrige fag.  

I arbeidsmøtet ble det foreslått at en forvaltningsrevisjon kan se på planleggingen, styringen og effekten av 

det å rekruttere og utdanne lærere. Ved å ikke ha en systematisk tilnærming til hvordan rekruttering og 

kompetanseheving blir gjennomført, risikerer kommunen å få en lærerstab med kompetanse som ikke 

samsvarer med behovet ute i skolene, noe som kan gå utover kvalitet i læringen.  

 

 Kommunens tilbud til flyktninger 

Norge står ovenfor  omfattende utfordringer med tanke på flyktningstilstrømning. Et betydelig antall 

flyktninger vil få sin søknad innvilget og skal bosettes i kommunene. Kommunene skal i tillegg tilby et 

introduksjonsprogram som blant annet innebærer norskopplæring, helsetjenester og nødvendig skole- og 

barnehagetilbud. Kommuner er også pålagt å sikre at alle har bolig, og i Nøtterøy jobbes det med å skaffe 

bolig til alle som trenger det.  

 

Nøtterøy kommune har ifølge økonomiplanen for 2016-2019 fått anmodning om å bosette 46 flyktninger i 

2016, hvor flere vil være enslige mindreårige flyktninger.  En prosjektstilling tilknyttet arbeidet med flyktninger 

skal omgjøres til en fast stilling.  

 

I arbeidsmøtet var det økende omfanget av flyktninger til kommunen, og de utfordringer som det gir, et tema. 

Det var særlig oppfølging av mindreårige flyktninger som ble vurdert som et mulig risikoområde. Mangelfullt 

tilbud og integrering kan på sikt påføre kommunen merkostnader. Det kan også påføre enkeltpersoner store 

konsekvenser. En forvaltningsrevisjon kan være hensiktsmessig for å kartlegge hvordan kommunen 

håndterer nye, og til dels ukjente utfordringer.  

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:  

– Oppfølging og tilrettelegging for mindreårige flyktninger. 

– Samarbeid og koordinering på tvers av områder. 

– Boligforvaltning. 

– Etterlevelse av introduksjonsloven (morsmålsopplæring).  

– Bruk av kvalifiseringsprogrammet (NAV). 
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3.2 Regulatoriske risikoer 

 Ivaretakelse av personopplysninger  

For å ivareta personopplysninger på en riktig måte er det viktig med system som sikrer at distribusjon, 

arkivering og tilgang til sensitiv informasjon foregår på riktig måte. Det er viktig med gode tilgangssperrer 

samt rutiner som sikrer at informasjon ikke lagres på feil sted og at den ikke lagres lenger enn regelverket 

tillater. Samtidig må man sørge for at alle virksomheter med behov for informasjon om enkeltsaker/ -brukere 

enkelt får tilgang når det foreligger tjenestlig behov. 

I arbeidsmøtet kom det innspill på tidkrevende koordinering og gjennomføring på grunn av system som gjør 

samhandling tungvint. Det ble også pekt på risiko for at mangelfull informasjon uteblir. Konsekvensen ved at 

viktig informasjon enten uteblir eller blir feilaktig distribuert kan være høy for enkeltpersoner. Det kan også 

påføre kommunen et negativt omdømme. Denne risikoen vurderes som særlig aktuell for sektorene helse 

og omsorg og oppvekst og kultur.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke system og rutiner Nøtterøy kommune har for 

håndtering av personopplysninger – og vurdere hvorvidt rutinene fungerer etter hensikten.   

 

 Arbeidsmiljø  

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge ansettelsesforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt 

arbeidssituasjon for alle arbeidstakere, Loven beskriver arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og ansvar. 

Den gir blant annet bestemmelser knyttet til sikkerhet, arbeidstid, permisjoner, ansettelser og oppsigelser. 

Arbeidsgiver har ansvar for at loven etterleves, men det stilles også krav til arbeidstakerne.  

I arbeidsmøtet ble blant annet arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven diskutert, herunder i hvilken 

grad alle enhetene i kommunen har tilstrekkelig med kontroll og oversikt over bestemmelsene i loven. Et 

annet potensielt risikoområde som ble drøftet, er hvorvidt kommunens oppfølging av sykemeldte er i tråd 

med lovkrav.  Konsekvensen av manglende regelverksetterlevelse kan bl.a. være økonomisk tap eller tap av 

omdømme.  

En forvaltningsrevisjon kan blant annet undersøke hvilke rutiner kommunen har for å sikre at sentrale krav i 

arbeidsmiljøloven blir etterlevd, for eksempel:  

– Overholdelse av arbeidstidsbestemmelser. 

– Oppfølging av sykemeldte. 

– Overholdelse av HMS-krav. 

   

 Internkontroll  

God internkontroll er et virkemiddel for å sikre at mål blir nådd og krav blir etterlevd, for eksempel at 

innbyggerne blir tilbudt de tjenester som de har krav på. Rådmannen er ifølge Kommuneloven pålagt å sørge 

for internkontroll for å sikre at kommunen oppfyller lov, forskrifter og politiske vedtak. I arbeidsmøte ble det 

stilt spørsmål om hvorvidt avvikssystemet til kommunen fungerer etter hensikten, herunder i hvilke grad 

avvik bli meldt og hvordan avvik bli fulgt opp.  

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke om kommunen har en internkontroll som oppfyller krav 

i kommuneloven, herunder hvilke system og rutiner som finnes for avvikshåndtering i tjenesteproduksjonen, 

og om rutiner blir fulgt.  

 

 Forvaltningsloven  

I arbeidsmøtet ble risiko for brudd på forvaltningsloven drøftet, og her ble det pekt på mulige 

forbedringsområder, blant annet servicenivå, tilgjengelighet, saksbehandling og oppfølging av meldinger på 

nettside. Det er stor omdømmerisiko knyttet til å ikke etterleve kravene i forvaltningsloven.   
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En forvaltningsrevisjon kan for eksempel gjennomgå kommunens saksbehandlingsrutiner i spesifikke deler 

av virksomheten, og vurdere hvordan kommunen sikrer lik saksbehandling og hvordan forvaltningslovens 

krav til saksbehandling blir fulgt.  Man kan også kartlegge hvilke målsetninger og rutiner kommunen har 

etablert for å sikre et godt servicenivå ovenfor kommunes innbygger, herunder hvordan kommunen 

behandler og svarer på henvendelser fra innbyggerne og hvorvidt veiledningsplikten blir fulgt. En slik revisjon 

vil trolig være mest relevant for servicesenteret eller teknisk.  

3.3 Økonomi 

 Refusjoner/ betalinger 

Kommunen har krav på refusjon fra staten eller andre kommuner for tjenester som tilbys til ansatte og 

innbyggere i kommunen, for eksempel refusjoner for sykemeldte eller for ressurskrevende brukere. I tillegg 

har kommunen krav på vederlag fra brukere, for eksempel for barnehagetjenester og bolig. Potensielt sett 

kan det være snakk om store verdier, og det er viktig at kommunen har gode rutiner som sikrer at alle 

refusjoner/ betalinger blir innkrevd. En forvaltningsrevisjon på dette området kan være hensiktsmessig.   

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens rutiner og praksis for å sikre at kommunen 

får alle refusjoner/ betalinger som de har krav på. 

3.4 Mål, strategi og vedtak 

 Kommunestruktur/ ny kommunesammenslåing 

Det er nylig vedtatt en kommunesammenslåing mellom Nøtterøy og Tjøme kommuner som sammen skal bli 

Færder kommune. Arbeidet med å få å på plass en ny kommunestruktur som følge av en sammenslåing, vil 

kunne skape utfordringer og potensielle risikoområder. Dette er noe som det kan være hensiktsmessig å få 

kartlagt i en forvaltningsrevisjon.  

I arbeidsmøtet ble det blant annet foreslått en forvaltningsrevisjon som ser på effekter av sammenslåing eller 

hvordan kommunen klarer å tilby/ opprettholde samme type tjenester og kvalitet til innbyggerne, uavhengig 

av bosted.  

En slik revisjon kan være nyttig for kommunen både i forkant av sammenslåingen eller i en etableringsfase, 

Ved å gjennomgå pågående prosesser, vil kommunen få muligheten til å rette opp i eventuelle 

forbedringsområde før de får grobunn i den nye organisasjonen.   
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4 Oppsummerende 
risikovurdering 

Nedenfor har vi vurdert de identifiserte områdene opp imot 1) sannsynligheten for at hendelsen/ 

risikoen vil inntreffe og 2) konsekvensen av hendelsen/ risikoen. Både sannsynlighet og konsekvens er 

gitt en farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet/ konsekvens, gul indikerer medium og grønn indikerer 

lav sannsynlig/ konsekvens.  

 

Sortert ut ifra score/vurdering, ser tabellen i uprioritert rekkefølge slik ut: 

 

 
Risiko Hvor i kommunen Sanns. Kons. 

1 
Tap som følge av interne og/eller eksterne 
misligheter 

Hele 
  

2 
Store prosjekt leverer ikke i henhold til tid, 
kostnad og kvalitet 

Teknisk 
  

3 
IKT-systemene understøtter ikke 
virksomhetenes behov 

IKT 
  

4 
Post- og arkivfunksjonen fungerer ikke etter 
hensikten 

Hele 
  

5 
Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer ikke med behov 

Helse og omsorg 
  

6 
Effekt av rekruttering/ kompetanseheving av 
lærere  

Oppvekst 
  

7 Mangelfullt tilbud til flyktninger i kommunen Hele 
  

8 Ivaretakelse av personopplysningsloven 
Hele – særlig tjeneste-
område for helse og 
oppvekst 

  

9 Brudd på arbeidsmiljøloven Hele 
  

10 
Brudd på kommunelovens krav til 
internkontroll 

Hele 
  

11 Brudd på forvaltningsloven Hele 
  

12 Refusjoner / innbetalinger 
Hele, 
Helse og omsorg/ 
Oppvekst 

  

13 
Utfordringer knyttet til ny kommunestruktur/ 
kommunesammenslåing 

Hele 
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Vedlegg 1  Identifisering og vurdering av risikoområder  
 
Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert:    

4.1 Generell drift  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Tap som følge av interne og/eller eksterne misligheter Alle   

2 Støttetjenestene leverer ikke tilstrekkelig verdi til 

kommunen 

Servicesenter 

Fellestjenester 

  

3 IKT-systemene understøtter ikke virksomhetens behov  IKT   

4 Post- og arkivfunksjonen fungerer ikke etter hensikten Alle   

5 Store prosjekt leverer ikke i henhold til tid, kostnad og 

kvalitet 

Teknisk   

6 Systematikk i planlegging og prioritering av vedlikehold
3
 Teknisk 

 

  

7 Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren 

samsvarer ikke med behov 

Helse og omsorg    

8 Manglende samsvar mellom kvalitet, tjenestetilbud og 

behov innenfor rus- og psykiatritjenestene
4
 

Helse og omsorg  

  

9 Mangelfullt tilbud til flyktninger i kommunen Alle    

10 Boligforvaltning til vanskeligstilte og flyktninger Helse og omsorg, 

NAV, Teknisk 

  

11 Effekt av rekruttering/ kompetanseheving av lærere  Oppvekst   

12 Mangelfullt kulturtilbud i kommunen Kultur og idrett   

 

 

                                                      
3 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av kommunale bygg som tema i 2015. 

4 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med psykisk helse og rusomsorg som tema i 2013.  
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4.2 Regulatoriske risikoer  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Brudd på lov og forskrift relatert til 

offentlige anskaffelser 

Alle 

Teknisk  

  

2 Brudd på personopplysningsloven Alle – særskilt tjeneste-område for 

helse og oppvekst 

  

3 Brudd på arbeidsmiljøloven Alle 

  

4 Brudd på lov om offentlighet Alle 

  

5 Brudd på kommunelovens krav til 

internkontroll
5
 

Alle   

6 Brudd på forvaltningsloven Alle   

7 Brudd på plan- og bygningsloven Plan og byggesak   

8 Fastsettelse av selvkostgebyr 

samsvarer ikke med krav  

Teknisk   

9 Brudd på lovkrav innen helse og omsorg Helse og omsorg    

10 Nye, ukjente oppgaver som følge av  

samhandlingsreformen
6
 

Helse og omsorg    

11 Brudd på opplæringsloven/ 

spesialundervisning  

Oppvekst /skole og barnehage   

12 Brudd på barnehageloven – kommunen 

sitt ansvar som barnehagemyndighet 

Barnehage  

Oppvekst og kultur  

  

13 Brudd på lovkrav til sosiale tjenester i 

NAV – kommunale tjenester kap. 4 

Helse og omsorg  

NAV 

  

14 Brudd på barnevernloven Barnevernet   

15 Brudd på introduksjonsloven Skole/voksenopplæring    

                                                      
5 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med internkontroll som tema i 2013.  

6 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Samhandlingsreformen som tema i 2015.  
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4.3 Økonomi 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Kommunen har ikke tilstrekkelig 

bærekraftig økonomi 

Alle  

 

 

2 Merforbruk i forhold til budsjett Alle  

  

3 Investeringsbeslutninger tas på 

ufullstendig/ svakt grunnlag  

Alle  

  

4 Reduksjon i framtidig inntektsgrunnlag Alle  

  

5 Refusjoner/betalinger kommunen har krav 

på blir ikke innkrevd 

NAV 

Helse og omsorg  
  

 

4.4 Mål, strategi og vedtak 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Administrasjonen håndterer oppgaver 

utover mandatet fra kommunestyret
7
 

Alle 

Stab 

 

 

2 Kommunen har ikke tilstrekkelig/ rett 

kompetanse til å dekke fremtidens behov 

Alle 

HR/ Personal 

 
 

3 Utfordringer knyttet til ny kommune-

struktur/ kommunesammenslåing 

Alle  
  

4 Mangelfull oppfølging av kommunale planer Alle  
  

    

                                                      
7 Nøtterøy kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedtaksoppfølging som tema i 2013. 
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FORSLAG TIL 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  I NØTTERØY KOMMUNE 
FOR 2016-2017 

 
1. Bakgrunn 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. 
I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 
planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll minst en gang i hver valgperiode.   
For inneværende valgperiode skal planene for 2016-2019 være godkjent i løpet av 
2016. Planen for forvaltningsrevisjon blir for perioden 2016 -2017, pga 
kommunesammenslåing med Tjøme kommune fra 2018. 
 
Forslagene til forvaltningsrevisjonsprosjekter skal vedtas av kommunestyret selv, 
men kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
 
2. Forvaltningsrevisjon 
I KF § 10 går det fram at planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes 
at det skal gjøres vurderinger av på hvilke områder m.v. av kommunens virksomhet 
det er risiko for vesentlige avvik i forhold til vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016-2017 i prioritert rekkefølge: 

 IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 

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

 Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

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

 Byggesaksbehandling, følges lover/regler og rutiner ved 
behandlingen 

 Arkiv 

 Barnehager, avvikssystemer og avvikshåndtering  
   
Alle valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter skal sees i lys av omstillingsfasen 
vedrørende kommunesammenslåingsprosessen med fokus på arbeidsgiveransvar og 
tjenesteproduksjon.  

 
 

For nærmere detaljer til de forskjellige prosjektene, vises til vedlagte overordnet 
analyse av februar 2016 for perioden 2016 - 2017. 
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3. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017, er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune for 
2016 på kr 1.293.000,- herav kr 815.0000,- til regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Det er lagt føringer for å gjennomføre en til to 
forvaltningsrevisjonsprosjekter pr år. 
 
Det kan i løpet av årene bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme fra 
kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. Kontrollutvalget har fullmakt til å 
foreta omprioritering av prosjekter eller tilføyelse av nye prosjekter i planen. Slike 
endringer av planen sendes kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer 
fører til økning av de økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av 
kommunestyret. 
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Arkivsak-dok. 16/00054-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 
2016 - 2017, 2 NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles ikke overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 -2017 på 
dette tidspunktet da Nøtterøy kommune skal slås sammen med Tjøme kommune fra 
01.01.2018. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 28.04.16, sak 17/16 ble bestilling av overordnet analyse og 
plan for selskapskontroll 2016 – 2017 utsatt.  

 
Iht. KL §§78 og 80 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i kommunene. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
kommunens interesser i selskaper m.m. 
 
På tilsvarende måte som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden og seinest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal 
baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap utfra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret. 
 
Tidligere har plan for selskapskontroll hatt en enklere behandling enn tilsvarende 
plan for forvaltningsrevisjon. I 2013 ble det imidlertid bestemt i forskrift at det også 
må utarbeides en overordnet analyse som grunnlag for plan for selskapskontroll. 
 
I følge balansen og noten om selskaper som Nøtterøy kommune har eierinteresser i 
er det få selskaper og noen med lave andeler. De heleide selskapene Nøtterøy 
kommune har er det foretatt selskapskontroller i tidligere. 
 
Det er ikke vesentlige midler til selskapskontroll i budsjettet 2016. 
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Nøtterøy kommune har vedtatt å slå seg sammen med Tjøme kommune fra 
01.01.2018. Kontrollutvalget venter på en nærmere avklaring fra departementet om 
overordnet analyse og plan for selskapskontroll i lys av kommunesammenslåingen.   
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Arkivsak-dok. 16/00096-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy            
   

 
 

BYGGEREGNSKAP, TEIGAR UNGDOMSSKOLE OG HALL, 
NØTTERØY 

 

Forslag til innstilling: 
Byggeregnskapet Teigar ungdomsskole og hall, 8218, 8247 og 8248   
er behandlet. Mindreforbruket kr 5 924 752,- overføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Teigar ungdomsskole og hall, 8218,8247 og 8248    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 5 924 752,- overføres til ubrukte 
lånemidler. 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse 18.05.16 
 
 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Teigar ungdomsskole og hall, 8218, 8247 og 8248.   
 
Prosjektregnskapet gjelder bygging av Teigar ungdomsskole med planleggingsfase i 
2005 og vedtak om bygging i mai 2009.  Bygningene og utenomhusanleggene ble 
overtatt i 2011. Det er totalt ca 10 000m2 bygningsmasse. Skolen er beregnet til ca. 
440 elever med egen forsterket avdeling, Teigar Syd.  
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 257 991 248,- som ga et mindreforbruk på  
kr 5 924 752,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket overføres til 
ubrukte lånemidler. 
 
Det ble forsinkelser, og tilleggskrav fra entreprenør ble fremsatt. Entreprenøren 
stevnet kommunen og videre fremmet saken for Høyesterett. Saken ble avvist i 
november 2015. I forhold til opprinnelig krav og fakturert fra entreprenøren ble 
sluttoppgjøret redusert med kr 33,6 mill. Byggene ble levert fire måneder etter avtalt 
frist.    
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Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik.  



 

Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 16/11402 

 Arkiv: FE - 614, FA - A20 

 
Saksbehandler: Kjersti Eriksen, 
Telefon:  948 04 980  
Eiendomsforvaltning 

 

Teigar ungdomsskole og idrettshall - Avslutning av prosjekt 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur   

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
                                                                                                                                                               
 
 

1. Rådmannens innstilling 
 
Teigar ungdomsskole og idrettshall med objekt nummer 8218 (skole), 8248(idrettshall) 
og 8247 (sluttoppgjør/rettsprosess) er ferdig og avsluttes økonomisk. 

 
2. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr 5 924 752 i forhold til totalt bevilget 

ramme.  
 

3. Beløpet tilbakeføres konto for ubrukte lånemidler.  
 

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
 
 
  



 
Vedlegg: 
Prosjektregnskap 8218,8247,8248 med 2016 pr 28.04.2016 

 
 
 
 
 
 
Kortversjon 

Saken gjelder avslutning av prosjektet Teigar ungdomsskole og idrettshall med objekt nummer 
8218 (skole), 8248(idrettshall) og 8247(sluttoppgjør/rettsprosess). Prosjektet er ferdig og 
avsluttes økonomisk. 
 
Planleggingsfasen for prosjektet som en Totalentreprise startet i 2005. Prosjektet ble i 2008 

omarbeidet til Hovedentreprise/ Generalentreprise. Vedtak om bygging ble fattet i mai 2009. 

Bygningene ble overtatt i mars 2011, og utomhusanleggene i mai 2011. 

 

Under utførelsen oppsto vesentlig forsinkelse og tvist om berettigelse av tilleggskrav fra 

entreprenør. I forbindelse med sluttoppgjøret i juni 2011 tok entreprenøren ut stevning mot 

Nøtterøy Kommune med etterfølgende rettsprosess for Tønsberg tingrett i april 2013 og Agder 

lagmannsrett i april 2015. i to instanser. Entreprenøren forsøkte å få saken fremmet for 

Høyesterett men Høyesterett avviste saken i november 2015.  

 
Innledning 

Kommunestyret vedtok 17.06.09 i K. sak 046/09 endelig budsjett for byggingen av ny 
ungdomsskole og idrettshall på Teie. Entrepriseformen var Hovedentreprise, med mulighet for å 
velge Generalentreprise.  
 
Budsjett for gjennomføringen ble vedtatt til kr 245 270 000 inkl mva. Total ramme ble derav, 

sammen med tidligere bevilget kr 25 075 000 til planlegging og prosjektering, kr 270 345 000 

inkl mva. 

Budsjettpostene Trafikksikkerhetstiltak og utvidelse av Kunstgressbane (utenfor 

hovedprosjektet), på til sammen kr 22 mill, ble senere trukket ut av budsjettet. 

 
Faktagrunnlag 

Teigar ungdomsskole og idrettshall er totalt ca 10 000m2 bygningsmasse, med flotte utomhus 
anlegg rundt byggene. Skolen er beregnet til ca 440 elever, med en egen forsterket avdeling, 
Teigar Syd.  
 
Bygging av ny Teigar ungdomsskole og idrettshall ble igangsatt som en del av en større plan for 

å fornye kommunes bygningsmasse med mer brukervennlige og tidsriktige bygg.  Planen videre 

var ombygging av den gamle ungdomsskolen til en ny barneskole på Teie.  Av den grunn var 

det hensiktsmessig å etablere flere felles løsninger for sambruk for skolene og idrettshallen.  Bla 

felles varmesentral (m/ borehull og varmepumper), nødstrømsaggregat, trykkøkningsstasjon for 

brannvann og sprinkler ol. Idrettshallen er også planlagt, prosjektert og bygget slik at den kan 

deles i to og benyttes som gymsal for både barneskolen og ungdomsskolen samtidig.   

Tønsberg kommune hadde behov for plass til ca 45 elever fra Husøy, og inngikk avtale med 

Nøtterøy kommune om økonomisk bidrag til disse plassene.  

Entreprisemodell innebar at Nøtterøy kommune hadde hovedansvaret for leveranser av 

detaljprosjektert underlag som beskrivelser og tegninger til alle entreprisene. Ved 



gjennomføring av prosjektet ble det fra entreprenør satt frem krav og påstander om feil og 

mangler i underlag, noe som resulterte i godkjente endringer på til sammen ca kr.15 mill eks 

mva. 

Byggene ble levert fire måneder etter avtalt frist. Utomhusanleggene 1,5 måned senere.  

Bistand til oppfølging, kvalitetssikring og koordinering av prosjekteringsunderlaget ble mer 

kostnads- og ressurskrevende enn opprinnelig budsjett la opp til. Også utgifter til juridisk bistand 

gjennom store deler av byggefasen og i den påfølgende rettsprosess ble betydelig. Det var i 

vedtatt budsjett ikke tatt tilstrekkelig høyde for de usikkerhetsmomentene og den risiko som kan 

oppstå ved valgte entrepriseform.  

Det vises til lagmannsretten dom for detaljer rundt tvist og gjennomføring. 

 
Vurderinger økonomi 

Det har underveis vært behov for flere tilleggsbevilgninger for å dekke inn de medgåtte 
kostnader til prosjektet.  
 
Bevilgninger totalt (se tabell):  kr 263 916 000 (eks mva) 
Forbruk:    kr 257 991 248 
Avvik/ mindre forbruk:   kr     5 924 752 
 

Bevilgninger/budsjett:  Inkl. mva   Eks. mva  

      

ÅBU 2006 - KS 87/05           1 875 000          1 500 000  

ÅBU 2007 - KS 92/06         58 100 000        46 480 000  

F-sak 172/07        (48 100 000)      (38 480 000) 

ÅBU 2008 - KS 110/07         20 000 000        16 000 000  

K-sak 051/08        (20 000 000)      (16 000 000) 

K-sak 069/08         13 200 000        10 560 000  

ÅBU 2009 - KS 108/08         65 000 000        52 000 000  

ÅBU 2010 KS 88/09 og KS 89/09       157 470 000      125 976 000  

K-sak 070/11           2 600 000          2 080 000  

ÅBU 2013 KS 102/12         14 000 000        11 200 000  

ÅBU 2014 KS 110/13           3 000 000          2 400 000  

K-sak 039/14         14 000 000        11 200 000  

ÅBU 2015 KS 088/14           2 500 000          2 000 000  

K-sak 072/15         44 250 000        37 000 000  

      

Samlet budsjett       327 895 000      263 916 000  

 

Merverdiavgift kr 59 187 651 har blitt dekket inn med mva- kompensasjon. Videre utgjør tilskudd 

fra Staten(tippemidler) kr 12,9 mill, og tilskudd elevplasser Tønsberg kommune kr 20,3 mill. 

Totalt 33,2 mill. Resterende beløp for investeringen dekkes inn ved bruk av lån og fondsmidler. 

Kommentar vedrørende rettsprosess 

Kommunen ble dømt til å betale Generalentreprenøren Skanska kr 27,8 mill inkl mva + 

forsinkelsesrenter kr 10,4 mill. Samtidig måtte Skanska kreditere omtvistede fakturaer med til 

sammen kr 74,5 mill inkl mva. I forhold til opprinnelig krevet og fakturert av entreprenøren ble 

sluttoppgjøret redusert med kr 33,6 mill.  



Sum utgifter til rettsprosess er registrert med kr 21,4 mill inkl mva. Netto besparelse utgjør med 
dette kr 12,2 mill inkl mva. 
 

Kommentar vedrørende kvalitet og m2 pris:  

Hovedfokuset har vært å sørge for å få levert en god og funksjonell skole og idrettshall som 

kommunen og dens innbyggere kan være stolte og ha glede av i mange år fremover  

En m2 pris betraktning for alle deler av prosjektet – 10 000m2 bygningsmasse – gir et 
sluttresultat på kr 25 800,- pr m2 eks mva, og kr 32 250 pr m2 inkl mva. Tilleggsinvesteringene 
for begge skoler er med i denne m2 prisen.  
 
 
Konklusjon 

Teigar ungdomsskole og idrettshall er ferdig og avsluttes økonomisk. 
Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk i forhold til totalt bevilget på kr 5 924 752. Beløpet 

tilbakeføres konto for ubrukte lånemidler. 
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Til Nøtterøy kommune 
 
 
 
Rapport om faktiske funn – Avsluttet prosjektregnskap for Teigar 
ungdomsskole, hall og prosess nr 8218, 8247, 8248 
 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor 
vedrørende Nøtterøy kommunes investeringsprosjekt Teigar ungdomsskole, hall 
og prosess nr 8218, 8247, 8248 pr. 31.12.2015 som samlet viser utgifter på  
kr 257 991 248 eks. mva. 
 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
investeringsprosjektet og oppsummeres som følger: 
 
1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for 

registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at 
det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

2. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet 
samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet 
er i overensstemmelse med vedtatt budsjett. 

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

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende 

systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er 
tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

b) Med hensyn til punkt 2 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at oppførte 
prosjektutgifter stemmer med registrerte utgifter i kommunens 
regnskapssystem. 

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

d) Med hensyn til punkt 4 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at utgiftene i 
prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og attestert og anvist. 
 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for at 
prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. 
 
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold 
ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. 





Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Teigar ungdomsskole, hall og prosess

Fast lønn 66 277,87 283 025,75 288 239,50 312 809 27 037 0 804 317,85 0 0,00 0,00

PC-trekk -829,92 -2 946,72 -2 761,92 -2 302 0 0 0,00 0 0,00 0,00

PC-trekk motkonto overf. balanse 741,00 2 631,00 2 466,00 2 055 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Vikarer 0,00 0,00 2 628,90 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Engasjementer 0,00 0,00 8 050,00 0 0 0 0,00 5 698 0,00 0,00

Overtid 0,00 0,00 0,00 0 4 698 0 110 130,76 0 0,00 0,00

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0,00 7 266,00 0,00 0 4 525 0 2 475,00 10 000 70 791,96 0,00

Godtgjørelse folkevalgte 0,00 20 608,22 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Tapt arbeidsfortjeneste/barnepass 0,00 0,00 12 880,15 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Arbeidsgivers andel KLP 7 304,45 29 553,82 31 552,54 45 690 4 345 0 142 083,13 1 410 8 618,30 0,00

Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 167,12 657,66 696,95 712 66 0 5,38 0 0,00 0,00

Arbeidsgiveravgift 10 281,66 47 813,57 48 351,76 50 324 5 735 0 129 299,70 803 1 363,36 0,00

Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 0 161 521 516 654 85 265,58 0 0,00 0,00

Undervisningsmateriell 0,00 1 180,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Matvarer 600,00 25 302,04 6 084,70 530 710 867 11 992,00 1 154 369,00 0,00

Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 0,00 300 000,00 300 000,00 0 0 0 58 947,00 0 0,00 0,00

Post, banktjenester, telefon 0,00 0,00 4 852,80 0 5 096 0 0,00 0 0,00 0,00

Annonse, reklame, informasjon 0,00 21 077,61 29 839,40 0 4 291 2 241 0,00 0 0,00 0,00

Trykking og kopiering 0,00 779,20 75 892,93 2 038 50 108 47 195 0,00 0 3 137,60 0,00

Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktige) 0,00 0,00 46 202,00 0 32 252 21 502 3 600,00 7 712 0,00 0,00

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m 0,00 456,00 276,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Reiseutgifter - ikke oppgavepliktige 0,00 16 525,06 4 080,08 422 90 0 0,00 0 0,00 0,00

Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0,00 0,00 7 500,00 155 000 716 024 66 280 50 980,00 3 735 435 706,50 2 340,00

Ou-fond arb.g.andel 0,00 0,00 193,32 94 0 0 10,34 0 0,00 0,00

Inventar, utstyr og maskiner 0,00 0,00 0,00 0 1 475 79 644 4 537 902,30 449 409 0,00 0,00

Kunstnerisk utsmykning 0,00 0,00 0,00 0 0 150 000 546 800,00 0 0,00 0,00

IT-utstyr 0,00 0,00 0,00 0 0 490 905 265,97 0 0,00 0,00

Kjøp av transportmidler 0,00 5 642,20 4 464,71 1 866 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Leie av driftsmidler 10 038,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 6 422 0,00 0,00

Byggetjenester og nybygg 0,00 116 028,80 286 911,84 200 949 28 605 971 22 876 257 379,03 0 11 340,00 11 200 000,00

Bygg 0,00 0,00 0,00 0 570 106 71 134 486 6 316 233,21 0 0,00 -20 000,00

Røranlegg 0,00 0,00 0,00 0 0 12 219 551 1 388 802,40 0 1 885 494,40 0,00

Ventilasjon 0,00 0,00 0,00 0 0 9 008 106 1 379 911,00 0 552 658,40 0,00

Elektro og tele 0,00 0,00 0,00 0 0 11 854 026 830 790,80 0 0,00 0,00

Automatisering 0,00 0,00 0,00 0 0 1 858 914 532 268,80 281 934 0,00 0,00

Heis 0,00 0,00 0,00 0 0 780 708 40 000,00 0 0,00 0,00

Utendørs 0,00 0,00 0,00 0 0 9 945 160 142 636,80 148 714 119 630,40 35 250,40

Adgangskontroll og innbruddsalarm 0,00 0,00 0,00 0 0 130 934 370 075,20 0 0,00 0,00

Kunstgressbane 7-banen 0,00 0,00 0,00 0 0 28 664 556 132,00 0 0,00 0,00

SD-anlegg 0,00 0,00 0,00 0 0 571 007 216 852,80 0 0,00 0,00

Trafo 0,00 0,00 0,00 0 0 669 795 0,00 0 0,00 0,00

Service-/driftsavtaler og reparasjoner 0,00 0,00 0,00 0 69 300 0 490,00 0 0,00 0,00

Materialer til nybygg 0,00 0,00 84,00 0 5 918 0 0,00 0 0,00 0,00

Konsulenttjenester 0,00 424 116,80 722 757,45 156 790 1 753 401 265 383 2 913,90 42 124 667 601,58 0,00

Kjøp av eksterne tjenester 0,00 31 912,80 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Konsulentkontrakt 1 0,00 0,00 885 500,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Konsulentkontrakt 2 0,00 0,00 5 504 752,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Tillegg konsulent 2 0,00 0,00 0,00 115 625 0 0 0,00 0 0,00 0,00

Konsulentkontrakt 3 0,00 0,00 0,00 4 596 395 3 058 841 0 0,00 0 0,00 0,00



Tillegg konsulent 3 0,00 0,00 0,00 0 204 000 0 0,00 0 0,00 0,00

Konsulenttjeneste arkitekt 0,00 0,00 0,00 0 299 030 2 032 542 175 518,40 7 650 57 000,80 0,00

Konsulenttjeneste landskapsarkitekt 0,00 0,00 0,00 0 0 238 593 51 267,00 17 553 0,00 0,00

Konsulenttjeneste byggeweb 0,00 0,00 0,00 0 0 297 947 37 700,80 0 0,00 0,00

Byggeteknisk rådgiver 0,00 0,00 0,00 0 0 93 935 41 192,80 26 000 329 629,00 4 000,00

Elektrorådgiver 0,00 0,00 0,00 0 56 920 993 314 279 336,80 0 0,00 0,00

Driftskontrollrådgiver 0,00 0,00 0,00 0 0 33 441 0,00 0 0,00 0,00

VVS rådgiver 0,00 0,00 0,00 0 229 400 958 930 217 460,00 0 0,00 0,00

Konsulenttjeneste VA-utendørs 0,00 0,00 0,00 0 0 71 400 88 520,00 25 740 0,00 0,00

Juridisk bistand 0,00 0,00 0,00 0 0 591 286 1 369 333,60 2 261 790 5 922 280,04 731 675,07

Byggeleder 0,00 0,00 0,00 0 0 117 180 97 020,00 0 0,00 0,00

Teknisk beyggeledelse 0,00 0,00 0,00 0 0 1 497 960 682 500,00 328 051 294 593,60 0,00

Internkjøp 15 995,00 17 325,00 8 000,00 78 743 1 246 951 333 085 263 315,80 618 840 660 968,00 0,00

Internkjøp - teknisk byggeledelse 0,00 0,00 0,00 0 0 1 402 596 265 856,90 0 0,00 0,00

Andre renteutgifter, morarenter,gebyr 0,00 0,00 900,66 0 126 502 9 599,27 324 0,00 0,00

Sum utgifter 110 575,18 1 348 954,81 8 280 395,77 5 717 740 37 117 936 128 037 192 23 002 182,32 4 245 064 11 021 182,94 11 953 265,47

Merverdiavgift 2 509,50 153 229,04 1 884 445,11 1 263 402,34 8 764 763,13 31 385 178,55 5 189 834,59 885 994,51 2 474 840,61 188 316,37
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 359 993,10 0,00 0,00

Avsetning til fond 0,00 0,00 0,00 0,00 5 016 588,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 912,82 0,00 0,00 0,00

Sykelønnsrefusjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 223,00 0,00 0,00 0,00

Fra staten 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fra private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 610,00 0,00 0,00 0,00
Statstilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 925 000,00 0,00 -850 000,00 0,00 -3 125 000,00 0,00
Fra fylkeskommuner og kommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 540 000,00 -9 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av lån -113 084,68 -1 087 183,85 -8 164 840,88 -6 607 875,94 -18 994 569,99 -81 795 733,31 -3 904 725,12 -4 245 063,68 -7 433 002,00 -11 953 265,47
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 843 431,39 -134 207,00 -12 359 993,10 0,00 0,00
Bruk av ubundne kapitalfond 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 674 954,45 -15 328 026,97 -749 672,80 0,00 -463 180,94 0,00
Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 016 588,08 0,00 0,00 0,00
Udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 359 993,10 0,00 0,00 0,00
Overføring fra drift 0,00 -375 000,00 -2 000 000,00 -373 266,29 -8 764 763,13 -31 375 178,55 -5 155 084,99 -885 994,51 -2 474 840,61 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -188 316,37

Sum finansiering -110 575 -1 348 955 -8 280 396 -5 717 740 -37 117 936 -128 037 192 -23 002 182 -4 245 064 -11 021 183 -11 953 265

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bevilgninger/budsjett: Inkl. mva Eks. mva



Opprinnelig Budsjett- Samlet Merforbruk (-)

Regnskap Regnskap Samlet budsjett justeringer budsjett Mindreforbruk (+)

2015 2016 regnskap

0 0 1 781 707                      0 0,00 0,00

0 0 (8 840)                            0 0,00 0,00

0 0 7 893                             0 0,00 0,00

0 0 2 629                             0 0,00 0,00

0 0 13 748                           0 0,00 0,00

0 0 114 828                         0 0,00 0,00

0 0 95 058                           0 0,00 0,00

0 0 20 608                           0 0,00 0,00

0 0 12 880                           0 0,00 0,00

0 0 270 558                         0 0,00 0,00

0 0 2 305                             0 0,00 0,00

0 0 293 972                         0 0,00 0,00

0 0 763 441                         0 0,00 0,00

0 0 1 180                             0 0,00 0,00

220 0 47 829                           0 0,00 0,00

0 0 658 947                         0 300 000,00 300 000,00

0 0 9 949                             0 0,00 0,00

0 0 57 449                           0 0,00 0,00

0 0 179 151                         0 0,00 0,00

0 0 111 268                         0 50 000,00 50 000,00

0 0 732                                0 0,00 0,00

417 0 21 534                           0 0,00 0,00

32 460 6 435 1 476 461                      0 0,00 0,00

0 0 298                                0 0,00 0,00

0 0 5 068 430                      0 0,00 0,00

0 0 696 800                         0 0,00 0,00

0 0 905 756                         0 0,00 0,00

0 0 11 973                           0 0,00 0,00

0 0 16 460                           0 0,00 0,00

11 143 672 0 51 845 127                    248 513 000 -18 932 000,00 229 581 000,00

0 0 78 000 825                    0 0,00 0,00

0 0 15 493 847                    0 0,00 0,00

0 0 10 940 675                    0 0,00 0,00

0 0 12 684 816                    0 0,00 0,00

0 0 2 673 117                      0 0,00 0,00

0 0 820 708                         0 0,00 0,00

61 080 0 10 452 472                    0 0,00 0,00

0 0 501 010                         0 0,00 0,00

0 0 584 796                         0 0,00 0,00

0 0 787 860                         0 0,00 0,00

0 0 669 795                         0 0,00 0,00

0 0 69 790                           0 0,00 0,00

0 0 6 002                             0 0,00 0,00

101 180 0 4 136 268                      0 10 560 000,00 10 560 000,00

0 0 31 913                           0 0,00 0,00

0 0 885 500                         0 0,00 0,00

0 0 5 504 752                      0 0,00 0,00

0 0 115 625                         0 0,00 0,00

0 0 7 655 235                      0 0,00 0,00



0 0 204 000                         0 0,00 0,00

39 950 0 2 611 693                      0 0,00 0,00

0 0 307 413                         0 0,00 0,00

0 0 335 648                         0 0,00 0,00

261 659 0 756 416                         0 0,00 0,00

32 078 0 1 361 649                      0 0,00 0,00

0 0 33 441                           0 0,00 0,00

0 0 1 405 790                      0 0,00 0,00

0 0 185 660                         0 0,00 0,00

4 963 716 131 520 15 971 601                    6 800 000 6 500 000,00 13 300 000,00

0 0 214 200                         0 0,00 0,00

55 220 0 2 858 325                      0 0,00 0,00

6 500 0 3 249 723                      1 593 000 -240 000,00 1 353 000,00

0 0 1 668 453                      650 000 -128 000,00 522 000,00

10 320 653 0 10 332 104                    0 8 250 000,00 8 250 000,00

27 018 805 137 955 257 991 248                  257 556 000 6 360 000,00 263 916 000,00 5 924 752

6 961 078,28 34 058,75 59 187 651                    63 289 000,00 -10 460 000,00 52 829 000,00
0,00 0,00 12 359 993                    0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 016 588                      0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -                                 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 (1 913)                            0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 (10 223)                          0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 (40 000)                          0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 (9 610)                            0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 (12 900 000)                   -11 500 000,00 0,00 -11 500 000,00
0,00 -6 642 381,59 (20 262 382)                   -11 352 000,00 0,00 -11 352 000,00
0,00 0,00 -                                 0,00 0,00 0,00

-27 018 805,23 6 504 426,59 (164 813 724)                 -151 224 000,00 -27 760 000,00 -178 984 000,00
0,00 0,00 (34 337 631)                   -35 000 000,00 -1 330 000,00 -36 330 000,00
0,00 0,00 (26 215 835)                   -48 480 000,00 22 210 000,00 -26 270 000,00
0,00 0,00 (5 016 588)                     0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 (12 359 993)                   0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 (51 404 128)                   -63 289 000,00 10 980 000,00 -52 309 000,00

-6 961 078,28 -34 058,75 (7 183 453)                     0,00 0,00 0,00

-27 018 805 -137 955 (257 991 248)          -257 556 000 -6 360 000 -263 916 000

0,00 0,00 -                                 0,00 0,00 0,00
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Arkivsak-dok. 16/00097-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BYGGEREGNSKAP BRATTÅS SKOLE, NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Brattås skole, 8227   
er behandlet. Mindreforbruket kr 1 372 110,- overføres til nytt prosjekt for utbedring 
av feil og mangler og resten tilbakeføres til kr 551 431 til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Brattås skole, 8227   
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 1 372 110,- overføres til nytt prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten tilbakeføres til kr 551 431 til ubrukte 
lånemidler. 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse 18.05.16 
 
 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Brattås skole, 8227.   
 
Prosjektregnskapet gjelder bygging av ny skole på Brattås med forsterket avdeling.  
Vedtak om bygging ble fattet i juni 2010.  Bygningen ble påbegynt i 2012, og skolen 
ble tatt i bruk 2013. I 2011 ble det fattet vedtak om at gymsalen skulle rives og ny 
inngå i prosjektet.    
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 67 376 459,- som ga et mindreforbruk på  
kr 1 923 541,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket kr 
1 372 110,- overføres til nytt prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten 
tilbakeføres til kr 551 431 til ubrukte lånemidler. 
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Det har vært problemer med varmeanlegget og entreprenøren arbeider fortsatt med 
utbedring. Brattås skole har 200 plasser. Skolen fungerer godt etter 2 år i drift.     
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik.  
 



 

Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 16/10802 

 Arkiv: FE - 614, FA - A20 

 
Saksbehandler: Cecilie Werring Werner, 
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Eiendomsforvaltning 

 

Brattås skole - Avslutning prosjekt 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur   

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
                                                                                                                                                               
 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Brattås skole med objektnummer 8227 er ferdig og avsluttes økonomisk. 

2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 1 923 541, hvorav 1 372 110 overføres 
til nytt prosjekt for utbedringer av feil og mangler. 

3. Resterende mindreforbruk kr 551 431 tilbakeføres konto for ubrukte lånemidler 

 
  



 
Vedlegg: 
1. Prosjektregnskap 8227 Ny Brattås skole 
2. Brattås skole KPMG rapport 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av prosjektet Brattås skole objektnummer 8227. Vedtak om bygging 
ble fattet i juni 2010. Prosjektet ble påbegynt i juni 2012 og skolen ble tatt i bruk oktober 2013.  
 
Innledning 
Kommunestyret vedtok 16.06.2010 i K.sak 050/10 at det skulle bygges ny skole på Brattås. I 
behandlingen ble det vedtatt at gymsalen skulle bestå og at det skulle utredes hvorvidt 
forsterket avdeling skulle flyttes til en annen skole. 
 
Kommunestyret vedtok 08.12.2010 at forsterket avdeling skal inngå i bygging av ny skole på 
Brattås.  
 
Formannskapet vedtok 31.08.2011 i F.sak 119/11 at gymsalen ved Brattås skulle rives og ny 
gymsal skulle inngå i prosjektet. 

 
Faktagrunnlag 
Brattås skole har 200 plasser og en forsterket avdeling. Den nybygde skolen erstatter gamle 
Brattås skole på samme tomt. Gymsalen ble først planlagt bevart, men undersøkelser av 
byggets beskaffenhet og radonmålinger med verdier over tillatte grenseverdier, medførte at den 
totalt beste løsningen var riving og nybygging. Det medførte i tillegg at man fikk mer optimal 
disponering av skolelokalene og utnytting av tomten. 

Fremdriftsplan for prosjektet ble overholdt.  

Skolebygget fungerer godt etter 2 år i drift. Det har vært og er fortsatt vært store problemer med 
varmeanlegget. Entreprenøren har foretatt flere utbedringer, men anlegget gir per dags dato 
ikke forutsigbar og ønsket varme i de kaldeste periodene. Nøtterøy kommune har leid inn 
ekstern hjelp til å gjennomgå den prosjekterte løsningen av varmeanlegget. Tilbakemeldinger 
fra dette arbeidet er videreformidlet entreprenør, og justeringer/endringer er utført. De 
gjennomførte tiltakene fra entreprenør har foreløpig ikke gitt et stabilt og driftssikkert 
varmeanlegg. Entreprenøren arbeider fortsatt med utbedring.  

 
 
Vurderinger 
Økonomi: 

Brattås skole Vedtak Beløp inkl mva Beløp eks mva 

Planlegging K.sak 69/10 100 000 100 000 

Årsbudsjett 2012 K.sak 76/11 34 000 000 27 200 000 

Årsbudsjett 2013 K.sak 102/12 43 000 000 34 400 000 

Årsbudsjett 2014 K.sak 110/13 6 500 000 5 200 000 



Regnskapsrapportering 2014 K.sak 039/14 3 000 000 2 400 000 

Totalt budsjett Brattås Skole  86 600 0000 69 300 000 

 Ansvarlig Budsjett inkl 
mva 

Budsjett eks 
mva 

Totalt budsjett objekt 8227 Eiendomsforva
ltningen 

86 600 000 69 300 000 

 

Bevilgning eks mva: kr 69 300 000 

Forbruk:   kr 67 376 459 

Avvik:    kr  1 923 541 

Prosjektet er finansiert ved lån (78%), mva-kompensasjon (19%) og fond/overføringer (2%). 

Det er tilbakeholdt kr 1 000 000 (eks mva) i entreprenørs vederlag som følge av 
problemer/mangler ved varmeanlegget. Disse avsettes til utbetaling når entreprenør viser at 
varmeanlegget fungerer optimal gjennom en hel vinter.  

Det avsettes 5 ‰ til utbedring av feil/mangler. Dette utgjør kr 346 000 (eks mva). 

Det avsettes 5 % av beløp for kunstnerisk utsmykning til kunstavgift. Dette utgjør kr 26 110 (eks 
mva) 

Avsetninger: 

Tilbakeholdt beløp:  kr 1 000 000 (eks mva) 

Utbedringskostnader:  kr    346 000 (eks mva) 

Kunstavgift:   kr      26 110 (eks mva) 

Totale avsetninger:  kr 1 372 110 (eks mva) 

Budsjettmidler til gjenstående arbeider/kostnader overføres til nytt prosjekt slik at 
hovedprosjektet for bygging av ny Brattås skole kan avsluttes økonomisk. 

Konklusjon 
Brattås Skole med objektnummer 8227 er ferdig og avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes 
med et mindreforbruk på kroner 1 923 540,6. Det overføres kr 1 372 110 til nytt prosjekt for 
utbedringskostnader og tilbakeholdt beløp mot entreprenør. Resterende mindreforbruk kr 
551 431 overføres konto for ubrukte lånemidler. 
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Til Nøtterøy kommune 
 
 
 
Rapport om faktiske funn – Avsluttet prosjektregnskap for Ny Brattås skole 
nr 8227 
 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor 
vedrørende Nøtterøy kommunes investeringsprosjekt Ny Brattås skole nr 8227 pr. 
31.12.2015 som samlet viser utgifter på kr 67 376 459 eks. mva. 
 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
investeringsprosjektet og oppsummeres som følger: 
 
1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for 

registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at 
det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

2. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet 
samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet 
er i overensstemmelse med vedtatt budsjett. 

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

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende 

systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er 
tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

b) Med hensyn til punkt 2 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at oppførte 
prosjektutgifter stemmer med registrerte utgifter i kommunens 
regnskapssystem. 

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

d) Med hensyn til punkt 4 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at utgiftene i 
prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og attestert og anvist. 
 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for at 
prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. 
 
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold 
ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. 
 





Merforbruk (-)

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 regnskap budsjett

8227

Ny Brattås skole

Fast lønn 0,00 0,00 143 000,00 0,00 0,00 0 0 0 143 000 0

Fastlønn pedagogisk personale 0,00 0,00 0,00 174 007,28 147 380,69 0 0 0 321 388 0

Arbeidsgivers andel KLP 0,00 0,00 22 880,00 0,00 0,00 0 0 0 22 880 0

Arbeidsgivers andel SPK 0,00 0,00 0,00 15 633,38 13 553,37 0 0 0 29 187 0

Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 0,00 0,00 0,00 346,55 288,75 0 0 0 635 0

Arbeidsgiveravgift 0,00 0,00 20 020,00 26 790,83 22 767,66 0 0 0 69 578 0

Kontormateriell 0,00 0,00 0,00 3 924,40 0,00 0 0 0 3 924 0

Annet forbruksmateriell/råvarer og 

tjenester 0,00 0,00 0,00 76 965,21 7 156,40 72 833 0 0 156 955 0

Post, banktjenester, telefon 0,00 0,00 0,00 2 314,47 339,50 0 0 0 2 654 0

Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0 0 0 650 0

Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktige) 0,00 15 892,00 0,00 0,00 23 780,00 0 0 0 39 672 0

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, 

bil m 0,00 459,90 0,00 3 583,76 3 125,13 0 0 0 7 169 0

Reiseutgifter - ikke oppgavepliktige 0,00 2 066,67 0,00 75,00 8 149,98 0 0 0 10 292 0

Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0,00 0,00 0,00 303 160,00 9 500,00 0 0 0 312 660 0

Ou-fond arb.g.andel 0,00 0,00 0,00 181,28 161,09 0 0 0 342 0

Inventar, utstyr og maskiner 0,00 0,00 0,00 2 471,20 0,00 69 269 0 0 71 740 0

Kunstnerisk utsmykning 0,00 0,00 0,00 2 700,00 266 000,00 149 000 0 0 417 700 0

IT-utstyr 0,00 0,00 7 300,00 51 849,80 93 969,20 53 954 0 0 207 073 0

Byggetjenester og nybygg 0,00 0,00 0,00 22 333 106,80 36 378 967,62 4 507 881 40 925 0 63 260 881 67 802 000

Andre kostnader 0,00 0,00 0,00 744,80 0,00 0 0 0 745 0

Automatisering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 860 0 0 82 860 0

Trafo 0,00 0,00 0,00 0,00 443 615,00 0 0 0 443 615 0

Service-/driftsavtaler og reparasjoner 0,00 0,00 0,00 8 053,60 0,00 0 0 0 8 054 0

Konsulenttjenester 0,00 0,00 102 617,50 336 714,20 0,00 95 680 28 770 0 563 781 1 040 000

Konsulenttjeneste arkitekt 0,00 0,00 0,00 10 450,00 14 400,00 0 2 375 0 27 225 0

Byggeleder 0,00 0,00 0,00 0,00 74 222,50 0 0 0 74 223 0

Prosjektleder 0,00 0,00 0,00 123 990,50 332 295,87 156 843 25 358 0 638 488 0

Teknisk beyggeledelse 0,00 0,00 0,00 0,00 18 920,00 0 0 0 18 920 0

Prosjektledelse 0,00 0,00 0,00 0,00 28 897,10 0 0 0 28 897 0

Internkjøp 0,00 77 760,00 149 499,00 106 654,00 34 344,00 18 440 22 750 0 409 447 438 000

Merverdiavgift 0,00 0,00 27 479,38 5 663 236,88 9 237 454,61 1 259 230 24 357 0 16 211 757 15 420 000

Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 417 922,50 0,00 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 259 230 -24 357 0 -1 283 587 0

Overføring fra drift 0,00 0,00 -25 654,38 -5 663 236,88 -9 237 454,61 0 0 0 -14 926 346 -15 400 000

Sum utgifter 0,00 96 178,57 447 141,50 24 001 639,56 37 922 483,86 5 206 761 120 178 0 67 376 459 69 300 000 1 923 540,60

Overføringer 0,00 0,00 -29 219,00 0 0 0 0 0 -29 219 0

Statstilskudd 0,00 0,00 0,00 0 -1 245 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 245 000,00 0,00

Fra fylkeskommuner og kommuner 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -492 000,00 -492 000,00 0,00

Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0 -80 000,00 0,00 0,00 0,00 -80 000,00 0,00

Bruk av lån 0,00 0,00 0,00 -24 001 640 -36 597 483,86 -5 206 760,74 -120 177,67 492 000,00 -65 434 061,83 -69 200 000,00

Bruk av ubundne kapitalfond 0,00 -96 178,57 0,00 0 0 0 0 0 -96 179 -100 000

Sum finansiering 0,00 -96 178,57 -29 219,00 -24 001 639,56 -37 922 483,86 -5 206 760,74 -120 177,67 0,00 -67 376 459 -69 300 000,00

Bevilgninger/budsjett: Inkl. mva Eks. mva

K.sak 69/10 100 000 100 000

K.sak 76/11 34 000 000 27 200 000

K.sak 102/12 43 000 000 34 400 000

K.sak 110/13 6 500 000 5 200 000

K.sak 039/14 3 000 000 2 400 000

Samlet budsjett 86 600 000           69 300 000             

Nøtterøy, 02.05.16
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BYGGEREGNSKAP BJØNNESÅSEN BO-AKTIVITETSSENTER, 
NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801   
er behandlet. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for utbedring av 
feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801    
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 400 000,- overføres til eget prosjekt for 
utbedring av feil og mangler og resten kr 876 060,- tilbakeføres til ubrukte lånemidler. 
 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse 13.05.16 
 
 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter, 8158/815801    
 
Prosjektregnskapet gjelder bygging av sykehjem for personer med demens. 
Sykehjemmet er knyttet sammen med Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter.  
Vedtak om bygging ble fattet i februar 2013.  Bygningen ble påbegynt i august 2013, 
og ferdigstilt i januar 2015. 
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 187 583 940,- som ga et mindreforbruk på  
kr 1 276 060,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket kr 400 
000,- overføres til eget prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten tilbakeføres 
med kr 876 060,- til ubrukte lånemidler. 
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Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter er bygget til 78 sykehjemsplasser for demens. 
Sykehjemmet ligger rett nedenfor Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter og 
bygningene er knyttet sammen med en gangbro. Prosjektet ble levert innen avtalt 
frister.    
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik.  
 
 



 

 

Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 16/11442 

 Arkiv: FE - 614, FA - H22 

 
Saksbehandler: Kjersti Eriksen, 
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Eiendomsforvaltning 

 

Bjønnesåsen bo- aktivitetssenter - Avslutning av prosjekt 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk   

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
                                                                                                                                                               
 
 

1. Rådmannens innstilling 
 
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter med objekt nummer 8158/ 815801 er ferdig og 
avsluttes økonomisk. 

2. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr. 1 276 060,-.  

3. Kr. 400 000 avsettes til eget prosjekt for etterarbeider tilknyttet utbedring av feil og 
mangler. 

4. Resterende mindre forbruk kr. på 876 060 tilbakeføres ubrukte lånemidler. 

Det vises til de vurderinger og den konklusjon som fremkommer i saksfremstillingen. 

 
 

 
  



 
Vedlegg: 
Prosjektregnskap 8158, 815801 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av prosjektet Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, objekt 8158/ 
815801. Vedtak om bygging ble fattet i februar 2013. Prosjektet ble påbegynt i august 2013 og 
ferdigstilt i januar 2015. 
 
Innledning 
Kommunestyret vedtok 13.02.13 i K.sak 007/13 at det skulle bygges et nytt sykehjem ved 
Bjønnesåsen. Total budsjettkostnad var kr 230,9 mill. Entrepriseformen var Totalentreprise.  

Kommunestyret vedtok 11.12.13 i K.sak 109/13 en tilleggsfinansiering for forventet merkostnad 
på kr. 4,7 mill. 
 
Faktagrunnlag 
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter er et bygg med 78 sykehjemsplasser for personer med 
kognitiv svikt (demens). Sykehjemmet er beliggende på tomten nedenfor Bjønnesåsen bo og 
behandlingssenter, og bygningene er knyttet sammen med en gangbro/mellombygg.  

Ved evaluering av innkommende løsningsforslag fra entreprenørene ble kvaliteter som 
helsefaglig drift og brukervennlighet, samt bygningsmessig drift og vedlikehold vektlagt i tillegg 
til økonomi.  

Gjennomføringsfasen forløp på en konstruktiv og strukturert og prosjektet ble levert innen 
avtalte frister. Det nye sykehjemmet med opparbeidede utomhus arealer fremstår å være av 
meget god kvalitet og det fungerer godt, uten at det har vært nevneverdige utfordringer det 
første driftsåret. Ettårsbefaring for prosjektet er planlagt gjennomført i mai 2016. 
 
Vurderinger 
Bevilgning:    kr. 188 860 000 (eks mva) 
Forbruk:   kr. 187 583 940  
Avvik/ mindre forbruk:  kr.    1 276 060 

 

Bevilgninger/budsjett:  Inkl. mva   Eks. mva  

      

ÅBU 2010 KS 88/09           3 400 000          3 100 000  

ÅBU 2011 KS 99/10           8 000 000          6 400 000  

ÅBU 2012 KS 76/11         17 000 000        13 600 000  

ÅBU 2013 KS 102/12         93 000 000        74 400 000  

ÅBU 2014 KS 110/13       109 500 000        87 600 000  

ÅBU 2015 KS 088/14           4 700 000          3 760 000  

      

      

Samlet budsjett       235 600 000      188 860 000  

 

 

 



 

 

Merverdiavgift kr. 45 142 000 har blitt dekket inn med mva- kompensasjon. Dette utgjør 19,4 % 
av investeringen. Videre utgjør tilskudd fra Staten 29,9 % (kr 69 526 000)  

Totalt låneopptak for investeringen av sykehjemmet er ca 50,7 % (kr 118 019 000). Mindre 
forbruket på kr. 1 276 060,- er ikke hensyntatt ved denne beregningen. 

Erfaringsmessig vil det oppstå behov for utbedring av mindre feil og mangler på bygget som 
avdekkes etter at bygget er tatt i bruk. Det foreslås derfor å avsette kr. 400 000 til et eget 
prosjekt for utbedring av slike forhold slik at hovedprosjektet nå kan avsluttes.  
 
 

Konklusjon 
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter er ferdig og avsluttes økonomisk.  
Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr. 1 276 060. Kr. 400 000 avsettes til eget 
prosjekt for utbedring av feil og mangler. Resterende beløp kr. 876 060 tilbakeføres ubrukte 
lånemidler 
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Til Nøtterøy kommune 
 
 
 
Rapport om faktiske funn – Avsluttet prosjektregnskap for Bjønnesåsen bo- 
aktivitetssenter nr 8158 
 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor 
vedrørende Nøtterøy kommunes investeringsprosjekt Bjønnesåsen bo- 
aktivitetssenter nr 8158 pr. 31.12.2015 som samlet viser utgifter på  
kr 187 583 940 ekskl. mva. 
 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
investeringsprosjektet og oppsummeres som følger: 
 
1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for 

registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at 
det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

2. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet 
samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet 
er i overensstemmelse med vedtatt budsjett. 

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

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende 

systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er 
tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

b) Med hensyn til punkt 2 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at oppførte 
prosjektutgifter stemmer med registrerte utgifter i kommunens 
regnskapssystem. 

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

d) Med hensyn til punkt 4 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at utgiftene i 
prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og attestert og anvist. 
 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for at 
prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. 
 
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold 
ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. 





Opprinnelig Budsjett-

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Samlet budsjett justeringer

2010 2011 2012 2013 2014 2015 regnskap

Bjønnesåsen bo - aktivitetssenter 

Fast lønn 268 600 207 645,00 0 0,00 0,00 0 476 245                         267 000 0,00

Engasjementer 0 198 000,00 0 0,00 0,00 0 198 000                         0 0,00

Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0 0,00 5 102 0,00 0,00 0 5 102                             0 0,00

Arbeidsgivers andel KLP 38 000 57 113,32 0 0,00 0,00 0 95 113                           38 000 0,00

Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 0 410,68 0 0,00 0,00 0 411                                0 0,00

Arbeidsgiveravgift 43 800 60 641,96 719 0,00 0,00 0 105 161                         45 000 0,00

Kontormateriell 520 0,00 0 0,00 0,00 0 520                                10 000 0,00

Matvarer 1 462 0,00 0 0,00 6 216,00 0 7 678                             10 000 0,00

Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 0 0,00 0 0,00 0,00 2 500 2 500                             15 000 0,00

Post, banktjenester, telefon 664 1 082,88 0 0,00 0,00 0 1 747                             15 000 0,00

Annonse, reklame, informasjon 5 721 100,00 1 635 0,00 0,00 0 7 456                             30 000 0,00

Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktige) 500 0,00 0 51 490,24 21 089,09 0 73 079                           10 000 0,00

Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m 0 1 111,80 1 115 0,00 0,00 0 2 227                             5 000 0,00

Reiseutgifter - ikke oppgavepliktige 0 710,00 584 0,00 0,00 0 1 294                             5 000 0,00

Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 10 000 0,00 579 800 710 887,00 -207 026,00 0 1 093 661                      150 000 0,00

Ou-fond arb.g.andel 0 150,84 0 0,00 0,00 0 151                                0 0,00

Inventar, utstyr og maskiner 0 0,00 0 0,00 0,00 5 259 536 5 259 536                      7 700 000 0,00

Kunstnerisk utsmykning 0 0,00 0 4 410,00 860 723,80 856 723 1 721 857                      1 500 000 0,00

IT-utstyr 0 0,00 0 0,00 251 687,20 1 063 993 1 315 680                      0 0,00

Telefoner 0 0,00 0 0,00 0,00 144 046 144 046                         0 0,00

Byggetjenester og nybygg 40 960 0,00 0 40 215 382,40 118 214 874,40 13 145 766 171 616 983                  173 382 000 0,00

Trafo 0 0,00 0 0,00 279 000,00 0 279 000                         800 000 0,00

Konsulenttjenester 732 335 240 276,20 43 906 280 000,00 0,00 36 078 1 332 594                      4 300 000 0,00

Konsulenttjeneste arkitekt 0 0,00 0 0,00 0,00 3 840 3 840                             0 0,00

Juridisk bistand 0 0,00 0 9 445,89 0,00 0 9 446                             0 0,00

Byggeleder 0 0,00 120 038 35 925,95 222 520,29 42 127 420 611                         0 0,00

Prosjektleder 0 0,00 111 718 312 458,84 0,00 0 424 177                         0 0,00

Teknisk beyggeledelse 0 0,00 0 0,00 67 320,00 0 67 320                           0 0,00

Prosjektledelse 0 0,00 0 25 773,10 0,00 0 25 773                           0 0,00

Grunnerverv 0 838 200,00 0 567 000,00 0,00 0 1 405 200                      300 000 0,00

Internkjøp 148 480 -63 324,00 52 824 390 744,00 698 544,00 185 900 1 413 168                      278 000 0,00
Til andre fylkeskommuner/fylkeskommunale institusj 73 750 0,00 0 0,00 0,00 0 73 750                           0 0,00

Andre renteutgifter, morarenter,gebyr 0 0,00 0 0,00 383,21 231 614                                0 0,00

Sum utgifter 1 364 792 1 542 118,68 917 441 42 603 517,42 120 415 331,99 20 740 740 187 583 940                  188 860 000 0,00

Merverdiavgift 195 049,90 59 919,52 69 324,18 10 236 394,82 29 638 268,59 4 942 581,54 45 141 539                    46 740 000,00 0,00

Sykelønnsrefusjon 0,00 -39 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (39 285)                          0,00 0,00
Statstilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 000,00 -69 326 000,00 (69 526 000)                   -70 000 000,00 0,00
Bruk av lån -1 364 791,72 -1 502 833,68 -917 440,91 -42 603 517,42 -120 215 331,99 48 585 260,28 (118 018 655)                 -118 860 000,00 0,00
Overføring fra drift -195 049,90 -59 919,52 -69 324,18 -10 236 394,82 0,00 0,00 (10 560 688)                   -46 740 000,00 0,00
Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 638 268,59 -4 942 581,54 (34 580 850)                   0,00 0,00

Sum finansiering -1 364 792 -1 542 119 -917 441 -42 603 517 -120 415 332 -20 740 740 (187 583 940)          -188 860 000 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Bevilgninger/budsjett: Inkl. mva Eks. mva



Samlet Merforbruk (-)

budsjett Mindreforbruk (+)

267 000,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

45 000,00

10 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

30 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

0,00

7 700 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

173 382 000,00

800 000,00

4 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

278 000,00
0,00

0,00

188 860 000,00 1 276 060

46 740 000,00

0,00
-70 000 000,00

-118 860 000,00
-46 740 000,00

0,00

-188 860 000

0,00
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Arkivsak-dok. 16/00098-4 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BYGGEREGNSKAP KIRKEVEIEN 204, NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Kirkeveien 204, 8358 og 835801   
er behandlet. Merforbruket kr 34 980,- dekkes med midler fra 
Boligfornyingsprogrammet. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Kirkeveien 204, 8358 og 835801      
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 34 980,- dekkes med midler fra 
Boligfornyingsprogrammet. 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse 19.05.16 
 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskap, Kirkeveien 204, 8358 og 835801.     
 
Prosjektregnskapet gjelder bygging av 9 boliger og et kontor. Hus Vest har til 
sammen 343 kvm boligareal og Hus Øst har 397 kvm.  Vedtak om bygging ble fattet i 
2014.  Bygningene er tatt i bruk. 
 
De totale kostnadene for prosjektene ble kr 26 834 980,- som ga et merforbruk på  
kr 34 980,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Merforbruket dekkes av midler 
fra Boligfornyingsprogrammet. 
  
De to byggene har henholdsvis brukere med moderat/spesielle behov for oppfølging 
og de større leilighetene benyttes som avlastningsbolig og bolig for flyktninger. 
Kontoret i første etasje i Hus Vest er alltid bemannet.   
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik.  



KPMG AS  Telephone  +47 04063 
Torvet 1, 2 etg. Internet www.kpmg.no 
P.O. Box 2125 Terminalen Enterprise 935 174 627 MVA 
N-3103 Tønsberg 

 

 
 
 
 
 
 
KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
 
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening 

 
Offices in: 
 
Oslo 
Alta 
Arendal 
Bergen 
Bodø 
Elverum 
Finnsnes 

 
 
 
Grimstad 
Hamar 
Haugesund 
Knarvik 
Kristiansand  
Larvik 
Mo i Rana 

 
 
 
Molde 
Narvik 
Sandnessjøen 
Stavanger 
Stord 
Straume 
Tromsø 

 
 
 
Trondheim 
Tynset 
Tønsberg 
Ålesund 

 

Til Nøtterøy kommune 
 
 
 
Rapport om faktiske funn – Avsluttet prosjektregnskap for Oppføring 
Kirkeveien 204 inklusiv inventar nr 8358 og 835801 
 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor 
vedrørende Nøtterøy kommunes investeringsprosjekt Oppføring Kirkeveien 204 
inklusiv inventar nr 8358 og 835801 pr. 31.12.2015 som samlet viser utgifter på  
kr 26 834 980 eks. mva. 
 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
investeringsprosjektet og oppsummeres som følger: 
 
1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for 

registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at 
det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

2. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet 
samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet 
er i overensstemmelse med vedtatt budsjett. 

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

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende 

systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er 
tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

b) Med hensyn til punkt 2 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at oppførte 
prosjektutgifter stemmer med registrerte utgifter i kommunens 
regnskapssystem. 

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

d) Med hensyn til punkt 4 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at utgiftene i 
prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og attestert og anvist. 
 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for at 
prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. 
 
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold 
ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. 



Avtalte kontrollhandling 
Nøtterøy kommune 

 Side 2 av 2 

 
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første 
avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet 
formål. 
 
Tønsberg, 19. mai 2016  
KPMG AS 

 
Siv Karlsen Moa 
Statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 16/00098-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

BYGGEREGNSKAP, KIRKEVEIEN 266, NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Kirkeveien 266, gjenoppbygging etter brann nr. 119001,        
er behandlet. Mindreforbruket kr 431 549,- tilbakeføres til Boligfornyingsprogrammet 
2016. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Kirkeveien 266, gjenoppbygging etter brann nr. 119001,      
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 431 549,- tilbakeføres til 
Boligfornyingsprogrammet 2016. 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon 
Revisjonsuttalelse 19.05.16 
 
 

Saksframstilling: 
Byggeregnskapet Kirkeveien 266, gjenoppbygging etter brann nr. 119001,      
 
Prosjektregnskapet gjelder gjenoppbygging av 5 leiligheter, fellesstue, 
kontor/personalrom og teknisk rom. Samlet areal er 244 m2. Byggingen startet i 
2014. Det ble overlevert i mars 2015. 
 
De totale kostnadene for prosjektene ble kr 8 960 451,- som ga et mindreforbruk på  
kr 431 549,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket tilbakeføres til 
Boligfornyingsprogrammet 2016. 
   
Nøtterøy kommune hadde behov for en forsterket bolig for personer med 
sammensatt diagnose. Målet var å få en optimal bosituasjon i boligen for personer 
med utfordringer i forhold til rus, psykisk lidelse og adferd.   
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ”avtalte kontrollhandlinger” avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik.  
 



KPMG AS  Telephone  +47 04063 
Torvet 1, 2 etg. Internet www.kpmg.no 
P.O. Box 2125 Terminalen Enterprise 935 174 627 MVA 
N-3103 Tønsberg 

 

 
 
 
 
 
 
KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
 
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening 

 
Offices in: 
 
Oslo 
Alta 
Arendal 
Bergen 
Bodø 
Elverum 
Finnsnes 

 
 
 
Grimstad 
Hamar 
Haugesund 
Knarvik 
Kristiansand  
Larvik 
Mo i Rana 

 
 
 
Molde 
Narvik 
Sandnessjøen 
Stavanger 
Stord 
Straume 
Tromsø 

 
 
 
Trondheim 
Tynset 
Tønsberg 
Ålesund 

 

Til Nøtterøy kommune 
 
 
 
Rapport om faktiske funn – Avsluttet prosjektregnskap for Kirkeveien 266 - 
Gjenoppbygging etter brann nr 119001 
 
Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor 
vedrørende Nøtterøy kommunes investeringsprosjekt Kirkeveien 266 - 
Gjenoppbygging etter brann nr 119001 pr. 31.12.2015 som samlet viser utgifter på 
kr 8 960 451 eks. mva. 
 
Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 
Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
investeringsprosjektet og oppsummeres som følger: 
 
1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for 

registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at 
det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

2. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet 
samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet 
er i overensstemmelse med vedtatt budsjett. 

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

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 
 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende 

systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er 
tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.  

b) Med hensyn til punkt 2 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at oppførte 
prosjektutgifter stemmer med registrerte utgifter i kommunens 
regnskapssystem. 

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

d) Med hensyn til punkt 4 har vi i henhold til vårt utvalg funnet at utgiftene i 
prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og attestert og anvist. 
 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for at 
prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlige feil. 
 
Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller 
forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold 
ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere. 



Avtalte kontrollhandling 
Nøtterøy kommune 

 Side 2 av 2 

 
Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første 
avsnitt i denne rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet 
formål. 
 
Tønsberg, 19. mai 2016  
KPMG AS 

 
Siv Karlsen Moa 
Statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 15/00057-28 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 02.06.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT, NØTTERØY 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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