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GODKJENNING AV PROTOKOLL 22.06.16, TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.06.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.06.16 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 22.06.2016 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00014 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård,  

Trond Mathisen,  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne 
  
Andre: Tønsberg kommune, næringssjef Øystein Sandtrø i sak 19/16 -

20/16 
Tønsberg kommune, kommunalsjef Tove Hovland i sak 21/16 
KPMG, revisor Rune Johansen 
KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud i sak 19/16 – 
24/16 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

 
 

Møteleder: 
 

Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
 
 
Før det ordinære kontrollutvalgsmøtet, kl. 14.00 – kl. 16, hadde kontrollutvalget et 
fellesmøte med Asker kontrollutvalg. Det ble utvekslet erfaringer med 
kontrollutvalgsarbeid.   
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00. Sak 21/16 ble flyttet og 
behandlet etter sak 23/16. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

19/16 
15/00014-
46 

Godkjenning av protokoll 03.05.16, Tønsberg 2 
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20/16 
15/00053-
25 

Oppfølging av forvaltningsprosjektet "Næringsutvikling", 
Tønsberg 

3 

21/16 
15/00053-
26 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre", 
Tønsberg  

3 

22/16 16/00105-1 
Behandling av prosjektplan til forvaltnignsrapport "IKT, 
sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, 
ajourhold og hardware" 

4 

23/16 16/00104-1 
Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Oppfølging av kommunale planer, evaluering av 
måloppnåelse i inneværende klimaplan" 

6 

24/16 16/00007-3 
Behandle overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 -2019, Tønsberg 

8 

25/16 16/00106-2 Byggeregnskap, Severin Kjærs vei 10, A1676 9 

26/16 16/00106-3 Byggeregnskap, Kongseikveien 40, A1674 9 

27/16 
15/00052-
23 

Revisor orienterer, oppsummering av regnskapsrettet 
revisjon 2015 

10 

28/16 16/00059-3 Eventuelt, Tønsberg 10 

    

 
 
 
Saker til behandling 

19/16 Godkjenning av protokoll 03.05.16, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 19/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.16 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.16 godkjennes. 
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20/16 Oppfølging av forvaltningsprosjektet "Næringsutvikling", 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 20/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Næringssjefen informerte om oppfølgingen av forvaltningsrapporten og hvilke 
områder det er fokus på i det videre arbeidet. Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Næringssjefens informasjon tas til orientering.  
Kontrollutvalget er tilfreds med de tiltak som er igangsatt. 
 
 
 
 
 
 

21/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre", Tønsberg  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 21/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Tove Hovland gjennomgikk utsendte e-poster som svarte på tiltakene 
i forvaltningsrapporten. Det ble informert om det videre arbeidet blant annet om 
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prosedyrer, gode vedtak, pasientsikkerhets arbeid og opplæring. Utvalget diskuterte 
saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kommunalsjef Tove Hovlands informasjon tas til orientering.  
Kontrollutvalget ser positivt på oppfølgingen, men kontrollutvalget påpeker behovet 
for å sikre at pårørendeerfaring tas med i utviklingen av tjenesten. 
 
 
 
 
 

22/16 Behandling av prosjektplan til forvaltnignsrapport "IKT, 
sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og 
hardware" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 22/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «IKT, sentrale administrative IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware» godkjennes med bruk av inntil 250 
timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
Opplæring  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

2. I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og 
på fagsystemer?  

3. I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere?  
 
Ajourhold  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder ajourhold:  
1. Er det etablert en IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon?  

2. Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner?  

3. Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold 
av kommunens IKT-systemer?  

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
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Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 10.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen informerte og gjennomgikk problemstillingene. Utvalget 
diskuterte bestillingen og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
  
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «IKT, sentrale administrative IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware» godkjennes med bruk av inntil 250 
timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Kontrollutvalget ønsker et fokus på hvordan brukerne opplever systemene, opplæring 
av de ansatte slik at de får tilstrekkelig kompetanse, at systemene blir oppgradert og 
at de har tilfredsstillende utstyr. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
Opplæring  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

2. I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og 
på fagsystemer?  

3. I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere?  
 
Ajourhold  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder ajourhold:  
1. Er det etablert en IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon?  

2. Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner?  

3. Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold 
av kommunens IKT-systemer?  

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
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Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 10.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
 
 
 
 
 

23/16 Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 23/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» godkjennes med bruk av inntil 
______ timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 
1. I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp?  
• Er ansvar for oppfølging plassert?  
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført?  
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  
 
2. For handlingsdelens syv områder:  
• Er ansvar for tiltakene plassert?  
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert?  
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert?  
 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder:  
• Hva er årsaken til manglende oppfølging?  
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt?  
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert?  
 

 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 04.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk problemstillingene og foreslo 
et fjerde punkt. Utvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» godkjennes med bruk av inntil 
150 timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 
1. I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp?  

• Er ansvar for oppfølging plassert?  
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført?  
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  

 
2. For handlingsdelens syv områder:  

• Er ansvar for tiltakene plassert?  
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert?  
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert?  

 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder:  

• Hva er årsaken til manglende oppfølging?  
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt?  
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert?  

 

4. I hvilken grad har energi – og klimaplanene vært førende for utformingen av: 

• Reguleringsplaner 

• Arealplanen 

• Byplanen 
 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 04.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
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24/16 Behandle overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2016 -2019, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 24/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 
Selskapskontroll 

• Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll i prioritert rekkefølge: 

Vestfold Avfall og Ressurs AS 
Tønsberg Renseanlegg IKS 

• Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2016 - 2017, eventuelt i samarbeid med andre eiere.  

• Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen. 
• Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene i 

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

 
 

 
 
Møtebehandling 
Den overordnede analysen og planen ble diskutert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 
Selskapskontroll 

• Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll i prioritert rekkefølge: 

Vestfold Avfall og Ressurs AS 
Tønsberg Renseanlegg IKS 

• Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2016 - 2017, eventuelt i samarbeid med andre eiere.  

• Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen. 
• Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene i 

planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 
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25/16 Byggeregnskap, Severin Kjærs vei 10, A1676 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 25/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes med Husbanktilskudd. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes av Husbanktilskudd. 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes med Husbanktilskudd. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes av Husbanktilskudd. 
 
 
 
 
 
 

26/16 Byggeregnskap, Kongseikveien 40, A1674 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 26/16 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674   
er behandlet. Merforbruket kr 52.431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674     
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 52 431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674   
er behandlet. Merforbruket kr 52.431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674     
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 52 431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
 
 
 
 

27/16 Revisor orienterer, oppsummering av regnskapsrettet 
revisjon 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 27/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen gjennomgikk notatet «Oppsummering av revisjonsarbeidet»  
i forbindelse med regnskapet 2015. Utvalget stilte spørsmål som ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 

28/16 Eventuelt, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 28/16 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Henning Wold den 28.05.16 om roller 
og rolleforståelse vedrørende kontrollutvalget. Kontrollutvalgets leder besvarte 
henvendelsen den 29.05.16. Utvalget diskuterte tema i møtet.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har mottatt og registret henvendelsen av 28.05.16 fra Henning Wold. 
Kontrollutvalget viser til svar av 29.05.16 fra kontrollutvalgsleder Lars Egeland. 
 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 28. september 2016. 
 
 
 
Revetal, 23.06.16 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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Arkivsak-dok. 16/00104-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"OPPFØLGING AV KOMMUNALE PLANER, EVALUERING AV 
MÅLOPPNÅELSE I INNEVÆRENDE KLIMAPLAN"; TØNSBERG 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan og bestilte forvaltningsprosjektet «Oppfølging 
av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» på 
kontrollutvalgsmøtet 22. juni 2016.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» godkjennes med bruk av inntil 
150 timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 
1. I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp?  

• Er ansvar for oppfølging plassert?  
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført?  
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  

 
2. For handlingsdelens syv områder:  

• Er ansvar for tiltakene plassert?  
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert?  
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert?  

 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder:  

• Hva er årsaken til manglende oppfølging?  
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt?  
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert?  



 

  
2 

 

4. I hvilken grad har energi – og klimaplanene vært førende for utformingen av: 

 Reguleringsplaner 

 Arealplanen 

 Byplanen 
 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 04.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16. 
 
Revisor orienter om fremdriften og status i arbeidet.  
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Arkivsak-dok. 16/00105-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "IKT, 
SENTRALE ADMINISTRATIVE IKT-SYSTEMER, OPPLÆRING, 
AJOURHOLD OG HARDWARE", TØNSBERG 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet prosjektplan og bestilte forvaltningsprosjektet «IKT, 
sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og hardware» på 
kontrollutvalgsmøtet 22. juni 2016.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «IKT, sentrale administrative IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware» godkjennes med bruk av inntil 250 
timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Kontrollutvalget ønsker et fokus på hvordan brukerne opplever systemene, opplæring 
av de ansatte slik at de får tilstrekkelig kompetanse, at systemene blir oppgradert og 
at de har tilfredsstillende utstyr. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
Opplæring  

På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

2. I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og 
på fagsystemer?  

3. I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere?  
 
Ajourhold  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder ajourhold:  



 

  
2 

1. Er det etablert en IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon?  

2. Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner?  

3. Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold 
av kommunens IKT-systemer?  

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
 
Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 10.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16. 
 
Revisor orienter om fremdriften og status i arbeidet.  
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Arkivsak-dok. 15/00050-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2017, TØNSBERG 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.057.000,- i budsjett 2017 til tilsyn og 
kontroll i Tønsberg kommune.  
 
 
Totale revisjonstjenester kr 1.322.000,- fordelt som følger:      

 Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon   kr  1.152.000 

 Forvaltningsrevisjon       kr     100.000 

 Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr       70.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr     485.000 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000 
 Andre driftsutgifter   kr   50.000   kr     250.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr         2.057.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
 
 
Vedlegg:  
Budsjettoppstilling for VIKS 2017 

 
Saksframstilling: 

Kontrollutvalgsforskriften § 18. Budsjettbehandlingen 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
 

Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
 

 Regnskapsrevisjon 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 



 

  
2 

 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 

Tønsberg kommune har inngått kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i januar 2015. Avtalen gjelder fra 01.01. 2015 for en toårig periode med 
mulighet for ett år + ett års opsjon. Avtalen inneholder kostnadsfordelingen på 
deltakerkommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. Sekretariatet har tatt 
utgangspunkt i den fordelingsnøkkelen fylkesmannen la frem i 1996 mellom 
Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy.  Avtalen/kontrakten reguleres etter indeks for årlig 
prisstigning. 
 
Det er i kontrakten beregnet 550 timer til forvaltningsrevisjon. I forslag til budsjett er 
det lagt inn ytterligere midler med kr. 100.000,- til forvaltningsrevisjon på bakgrunn av 
at forvaltningsprosjekter har i gjennomsnitt over 250 timer. Til selskapskontroll og 
kjøp av andre tjenester er det foreslått kr 70.000,-. 
 
Tønsberg kommunes andel av utgiftene til revisjonstjeneste vil anslagsvis bli 
 kr 1.322.000,- basert på nåværende kostnader.  
  
 
Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2017 i møte 5. september 2016. 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.  
 
VIKS har et totalbudsjett 2017 på kr 3.270.000,- med bruk av fond på 
kr 270.000,- og resten fordeles med et grunnbeløp på kr 80.000,- pr kommune og 
etter folketall.  Tønsberg kommunes andel er oppført med kr 485.000,- av de totale 
driftsutgifter. Grenseregulering av Tønsberg kommunes grenser har gitt flere 
innbyggere som er blant annet årsak til kostnadsberegningen. 
 
Forslaget til budsjett for 2017 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Tønsberg kommune 
blir som følger: 
                    2017           2016 
Totale revisjonstjenester kr 1.322.000,- fordelt som følger:      

Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon kr        kr   1.152.000    1.116.000 
Forvaltningsrevisjon      kr   100.000  100.000 
Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester kr     70.000    70.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS    kr    485.000  458.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000  
 Andre driftsutgifter   kr   50.000 kr   250.000        235.000       
Sum Tilsyn og kontroll      kr       2.057.000     1.979.000 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
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Arkivsak-dok. 16/00121-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Styret for VIKS 05.09.2016 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR VIKS 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til budsjett for VIKS 2017. 
Forslag til fordeling mellom eierne 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
1.Driftskostnader. 
 
Forslag til driftsbudsjett for VIKS for 2017 har en total kostnadsramme på                 
kr. 3.270.000. 
 
Dette er en økning på kun kr. 30.000 sammenliknet med budsjettet for 2016. 
 
Lønn og sosiale utgifter er basert på dagens bemanning med tre stillinger. Utgiftene 
til lønn- og sosiale utgifter for 2016 ser ut til å få en mindreutgift på ca. kr.100.000, 
under forutsetning at det ikke blir større overraskelser når det gjelder 
pensjonsutgiftene. På den bakgrunn har en funnet det forsvarlig å videreføre 
lønnsbudsjett i 2016 til 2017. Denne rammen skulle da være tilstrekkelig også i 
forhold til lønnsjusteringer i 2017.  
 
De øvrige driftsutgiftene er budsjettert med kr. 570.000, noe som er en økning på kr. 
30.000 sammenliknet med 2016.  
 
Noen kommentarer til enkeltposter: 
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o 11950 - Avgifter, gebyrer og lisenser 
Her belastes kontingentene til KS Bedrift, NKRF samt bidrag til KS – OU fond. 
Årets budsjettramme på kr. 50.000 vil være tilstrekkelig også i 2017 

 
o 12400 - Service- og driftsavtaler er forhøyet med kr. 30.000 ut fra 

erfaringstall i 2016 til kr.120.000. Denne posten dekker følgende utgifter: 
  

 IT- serviceavtale - AGS AS 

 Leie og drift av kopimaskin – Ricoh AS 

 Elektronisk sak/arkivsystem – Tieto AS ( tidl.Software Innovation) 

 Årsavgift hjemmeside – Lykke Media AS 

 Antivirusprogram – Eset 

 Utgifter bredbånd 
 

o 12700 – Konsulenttjenester. Det har ikke vært behov for slike tjenester de 
siste årene og derfor er posten satt i 0 i 2017. 
 

o 13300 – Kjøp av tjenester – fylkeskommunen. Gjelder revisjonstjenester 
som kjøpes av Østfold og Akershus Fylkesrevisjon. 

 
 
2.Driftsinntekter. 
 
Eiernes årlige driftstilskudd skal iht. selskapets vedtekter baseres på et fast 
grunnbeløp, mens resten av utgiftene skal fordeles etter innbyggertall. I forbindelse 
med behandlingen av budsjettet for 2015 ble grunnbeløpet økt fra kr.70.000 til 
kr.80.000. Sekretariatet foreslår ingen endringer i grunnbeløpet for 2017. 
 
Fordelingen på eierkommunene er vist i en egen tabell som er vedlagt. 
 
For 2017 er det ikke budsjettert noen inntekt fra selskapskontroll. VIKS har ikke 
gjennomført noen selskapskontroll i 2016. I tillegg er dette en aktivitet som 
Kommunelovutvalget har foreslått lagt til revisjonen. 
 
Andebu kommune slår seg sammen med Sandefjord og Stokke kommuner fra 
1.1.2017. Valg av sekretariatsløsning for kontrollutvalget er nå til behandling. Som 
vist til i annen sak har VIKS meldt interesse for å påta seg sekretariatsoppdraget for 
kontrollutvalget i Nye Sandefjord. Prosjektleder i Nye Sandefjord har i et foreløpig 
saksframlegg foreslått å videreføre avtalen med Deloitte for 2017, dersom dette er 
mulig, og at det deretter gjennomføres konkurranse i 2017 om oppdraget fom. 2018. I 
motsatt fall legges det opp til å kjøre konkurranse høsten 2016. Kontrollutvalgene 
behandler saken i begynnelsen av september, før fellesnemnda fatter endelig 
avgjørelse 20.september.  
 
At denne saken ikke er avklart, skaper visse utfordringer i forhold til budsjetteringen 
for 2017.  I forslag til budsjett for 2017 er det lagt til grunn at Andebu vil tre ut av 
samarbeidet i VIKS i 2017. Vedtektene for VIKS har flg. ordlyd i §14, 1.ledd om 
uttreden: 
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«Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes av 
kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1. års varsel, 
jfr. KL. § 27» 
 

Andebu kommunestyre har så langt ikke varslet om uttreden. Dersom slikt varsel 
eventuelt skulle komme i løpet av høsten, må det legges til grunn at Andebu må 
dekke sin andel av selskapets kostnader i et år regnet fra varslingsdato. For 2017 er 
dette anslagsvis beregnet til kr.100.000. 
 
Dersom VIKS likevel skulle få sekretariatsoppdraget for Nye Sandefjord bør 
budsjettet for 2017 korrigeres. Dette kan eventuelt skje på første styremøte på 
nyåret.   
 
3. Styreutgifter. 
 
Følgende styreutgifter er innarbeidet i forslaget: 
 
Godtgjørelse leder:                     Kr. 20.000 
Skyss- og kostgodtgjørelse:       Kr.   5.000 
Møtegodtgjørelse medlemmer.  Kr. 45.000 
Juridisk bistand styret:                Kr. 10.000 
 
Styret skal behandle godtgjørelsene i særskilt sak i forkant av budsjettbehandlingen, 
og evt. endringer må innarbeides i budsjettet. 
 
4. Status disposisjonsfond. 
 
  Disposisjonsfond 1.1.2016: kr. 580.469 
 +Avsatt overskudd 2015:       kr. 185.343 
 -Budsjettert forbruk 2016:      kr. 250.000     
  Status 31.12.2016:                kr. 515.812 
 
Forslag til budsjett for 2017 er foreslått saldert med bruk av kr.270.000 fra 
disposisjonsfondet.  
 
Gjenværende disposisjonsfond vil dermed utgjøre kr. 245.812, før eventuelt 
overskudd for 2016 blir tillagt fondet. Dette er noe i underkant av de tilrådninger som 
tidligere styre har lagt til grunn om at størrelsen på fondet bør utgjøre mellom 
kr.300.000-500.000.   
 
 
5. Konsekvenser i 2018 av kommunereformen og regionreformen 
Det vises til egen sak om konsekvensens for VIKS av de endringer som skjer blant 
våre eiere.  
 
VIKS har i dag 12 eierkommuner. Fra 1.1.2018 vil VIKS ha 8 evt. 9 eiere. Fram mot 
2020 vil antallet bli redusert ytterligere med 2 eiere. I tillegg er det på nåværende 
tidspunkt ikke avklart hva som vil skje i forhold til regionreformen og Vestfold 
fylkeskommune. Det er derfor foreslått at VIKS avventer spørsmålet om eventuell 
sammenslåing med andre sekretariat. Sekretariatets arbeidsmengde vil ikke, etter 
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daglig leders oppfatning, kunne forsvare en bemanning på tre stillinger med en slik 
reduksjon i antall kontrollutvalg. Forutsatt at VIKS fortsetter som eget selskap, vil en 
reduksjon på en stilling fra og med 2018, bety en utgiftsreduksjon på minst kr.700-
800.000 pr. år noe som tilsvarer ca. 25%.  
 
 
 
 
 
 
 



Regnskap

2017 2016 2015

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,980,000           1,980,000       1,855,695       

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000                20,000             20,000             

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 45,000                45,000             26,000             

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 14,000                14,000             13,176             

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 300,000              300,000           176,508           

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                   933-                  

10905 GRUPPELIV 3,000                  3,000               2,778               

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 338,000              338,000           306,243           

Sum Lønnskostnader 2,700,000          2,700,000       2,399,467       

11000 KONTORMATERIELL 5,000                  8,000               1,608               

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000                15,000             15,646             

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000                12,000             11,199             

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000                10,000             12,888             

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000                  3,000               669                  

11300 PORTO 5,000                  8,000               12,272-             

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 14,000                10,000             7,441               

11302 BETALINGSFORMIDLING 149                  

11403 REPRESENTASJON 4,000                  4,000               6,613               

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 60,000                60,000             46,219             

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 30,000                30,000             27,470             

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000                  5,000               3,288               

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER 13,676             

11850 FORSIKRINGER 5,000                  2,000               4,040               

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000                  3,000               3,493-               

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000                  5,000               1,281               

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 125,000              115,000           113,781           

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000                50,000             84,119             

12000 INVENTAR OG UTSTYR 15,000                20,000             2,199               

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 120,000              90,000             26,354             

12700 KONSULENTTJENESTER 10,000             3,400               

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000                10,000             -                   

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000                15,000             13,960             

Budsjett



13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000                55,000             33,538             

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT 53,858             

Sum driftutgifter 570,000              540,000           467,631           

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FONS 33,308             

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 3,487               

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 185,345           

Sum Overføringer -                       -                   222,140           

16208 DIVERSE 30,000-             

16209 ØREDIFFERANSER 4-                       

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 53,858-             

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN 485,000-              470,000-           469,232-           

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER 2,515,000-           2,490,000-       2,377,130-       

17700 REFUSJON FRA ANDRE 2,614-               

Sum inntekter 3,000,000-          2,990,000-       2,902,838-       

19000 RENTEINNTEKTER 13,092-             

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK 33,308-             

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 270,000-              250,000-           140,000-           

Sum overføringer 270,000-              250,000-           186,400-           

T O T A L T -                       -                   -                   



Kommune Innbyggertall 
1.1.16 

Grunnbeløp Innbyggertilskudd Budsjett 2017  Budsjett 2016 

Horten 27 178 80 000 248 000 328 000    320 000 

Holmestrand 10 741 80 000   98 000 178 000    176 000 

Larvik 43 867 80 000 400 000 480 000    470 000 

Sande   9 297 80 000   85 000 165 000    162 000 

Hof   3 163 80 000   28 000 108 000    108 000 

Re   9 361 80 000   85 000 165 000    163 000 

Andebu*   5 937 80 000   54 000 100 000*    133 000 

Nøtterøy 21 621 80 000 197 000 277 000    273 000 

Tjøme   4 971 80 000   45 000 126 000    125 000 

Tønsberg 44 490 80 000 405000 485 000    458 000 

Lardal   2 474 80 000   23 000 103 000      102 000 

VFK** 44 490 80 000 405 000 485 000    470 000 

              

 227 590 960 000 2 073 000 3 000 000  2 960 000 

*Andebu kommune slår seg sammen med Stokke og Sandefjord fra 1.1.2017. Det stipuleres et bidrag på 9 måneder i 2017. 

** Vestfold Fylkeskommune betaler det samme som største kommune, dvs. Tønsberg. 

Forutsetninger: 

1. Grunnbeløp kr.80 000 pr. kommune – til sammen kr. 960.000. 

2. Innbyggertilskudd baseres på innbyggertall pr. 1.1.2016. Grenseregulering mellom Stokke og Tønsberg er hensyntatt. 

3. Vestfold Fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Tønsberg 

4. Utgiftsbudsjett : kr. 3.270.000 

5. Bruk av disposisjonsfond: 270.000 

6. Innbyggertilskudd : 3.270.000 – 270.000 – 960.000= 2.040.000/ 227 590 = kr.9,10 pr innbygger. 
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Arkivsak-dok. 15/00052-26 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

REVISJONSPLAN HØSTEN 2016, TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon og plan tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Strategiplan for interims revisjon 2016 

 
Saksframstilling: 
Revisor orienterer om strategiplanen for interims revisjon i Tønsberg kommune  
2016.  
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Innhold
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Siv Karlsen Moa

Partner
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Rune Johansen

Manager
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rune. johansen@kpmg.no

Harald Gulichsen

Senior revisor

Tel:    + 47 4063 9152
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■ Gjennomgang med administrasjon

■ Revisjonsmessig tilnærming

■ Vesentlighet

■ Risikovurderinger – finansregnskapet

■ Revisjonsåret

■ Tidsplan og rapportering
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Gjennomgang med administrasjon – status og utvikling i år

For å gjøre en god og 

effektiv revisjon må vi 

forstå virksomheten.

Vi gjennomgår 

økonomirapporter fra 

rådmannen og 

tertialrapport når den er 

klar.

Vi gjennomgår også 

utviklingen muntlig 

med regnskap/økonomi 

hvor det er 

utfordringer.

Virksomhetsforståelse

Siste 
resultat-
rapport

Nøkkeltall

Budsjett og 
for-

ventninger 
til året
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Ledelsens gjennomgang – endringer inneværende år
Viktig informasjon for 

å kunne skreddersy 

revisjonen.

Tendensen er at IT 

blir stadig viktigere i 

prosesser og rutiner, 

og da er det viktig at 

revisor hensyntar

dette i revisjonen. Vi 

vil ha stadig større 

fokus på dette.

Rammer og regulering, enheter og 
organisering

Prosesser og rutiner

Endringer i rammebetingelser
Endringer i reguleringer
Endring i organisering
Nye enheter, utgåtte enheter
Sammenligning andre

Endring i kjerneprosesser
Endringer i støtteprosesser
 Interne kontroller – behov for forbedringer
Endringer i IT-systemer
Overholdelse av kravene i  kommuneloven og 

bokføringsloven

Innsatsfaktorer, lager og leverandører Særskilte hendelser

Vesentlige endringer knyttet til innsatsfaktorer
Nye/utgåtte vesentlige leverandører
Større anskaffelser

Avdekkede misligheter
Brudd på lover eller forskrifter
Ettersyn
Krav eller tvister
Vesentlige feil i regnskapet
Andre vesentlige forhold

Ledelsens risikovurderinger Annet

Ledelsens  vurdering av risiko når det gjelder 
finansiell rapportering
Områder spesielt utsatt for mislighetsrisiko
Nye investeringer
Nye vurderingsposter/estimater

Kommunale foretak
Endringer i ledelsen
Finansområdet
Erfaringer fra tidligere



5
© 2016 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Risikovurdering - finansregnskapet
Virksomheten har flere 

ulike operasjonelle 

risikoer. I revisjonen 

har vi fokus på de 

forhold som potensielt 

kan påvirke poster i 

årsregnskapet.

Misligheter dukker 

stadig opp i media; 

det viktigste er et godt 

kontrollmiljø.

Høy

Sannsynlighet for at risikoen inntreffer Høy

Øvrige 
periodiseringer

Innkjøp

Kundefordringer

Driftsmidler

Selvkost

Andre 
fordringer

MVA

Budsjett/ 
disponeringer

Inntekter

Lønns-
området

Bank/
likvider

Lav

K
o

n
se

kv
en

s 
fo

r 
ko

m
m

u
n

en

Endringer i 
lover og 
regler

Offentlige 
anskaffelser

Pensjoner

Ikke-
rutinemessige 
transaksjoner

Finansiering/ 
investering

Investerings-
regnskap
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Vesentlige revisjonsområder – gjennomgang av kjerneprosesser
Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Virkning på revisjonsplan

Inntekter
 Inntekter
Kundefordringer

Inntekter
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer 
 Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv
 Brukerbetalinger – etterberegninger mv
 Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd

Kundefordringer
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering 

av tapsutsatte fordringer

Innkjøp
 Kjøp av varer og 

tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank

Kjøp av varer og tjenester
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld
 Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere 

behov for å innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank
 Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønnsrefusjoner
 Annen godtgjørelse
 Reiseregninger

Lønnskostnader
 Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen
 Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer
 Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, 

sykelønnsrefusjoner og annen godtgjørelse
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Vesentlige revisjonsområder – vurderingsposter
Vår revisjon kan i 

hovedsak deles inn 

i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder

Tema Virkning på revisjonsplan

Pensjoner

 Pensjonsmidler

 Pensjonsforpliktelse

 Pensjonskostnad
 Premieavvik 

Pensjoner
 Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 

-forpliktelser knyttet til ytelsesordningen . Vi vil gjennomgå  de parametere og 
forutsetninger som benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn 
av aktuar mot fysiske fakturaer mottatt og betalt

Investering i aksjer 
og andeler

 Finansielle aktiva

 Finansinntekter

Investering i aksjer og/eller andeler
 For investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist 

avlagte og reviderte årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering 
av bokført verdi sammenlignet med egenkapital for de respektive selskapene man har 
eierandeler i.

Avsetning for 
forpliktelser (og 
inntekter)

 Garantiavsetninger

 Ressurskrevende 
brukere

Avsetning for forpliktelser
 Vi vil diskutere med ledelsen de forhold som tilsier avsetning for forpliktelser og 

underliggende avtaler
 Vi vil gjennomgå ledelsens beregninger og historisk treffsikkerhet for vurdering av 

avsetning for inntekter
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Vesentlige revisjonsområder – øvrige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Øvrige periodiseringer
 Inntekter og 

kostnader

Periodisering
 Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å 

gjennomgå  interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene
 Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt 

periodisering.
 Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke 

er utbetalt.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter
 Maskiner og utstyr
 Inventar
 Av- og nedskrivinger

Driftsmidler
 Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok
 Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger
 Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

Finansområdet
 Plasseringer
 Gjeld 

Finansområdet
 Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak 

for større eller unormale poster.
 Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon
 Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på 

konto for ubrukte lånemidler

Vår revisjon kan i 
hovedsak deles inn 
i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlige revisjonsområder – øvrige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Ikke rutine-
transaksjoner
 Potensielt alle

Ikke rutinetransaksjoner
 Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i 

hovedbok
 Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over 

alle manuelle føringer i løpet av året
 Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel 

spesielle salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon

Investeringsregnskap Inntekter og utgifter
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og 

periodisering av investeringsprosjekter
 Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)
 Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

Selvkost Selvkost
 Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen
 Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

Mva Mva
 Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av 

merverdiavgift
 Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgave for merverdiavgift

Vår revisjon kan i 
hovedsak deles inn 
i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlige revisjonsområder – øvrige områder
Tema Virkning på revisjonsplan

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser
 Gjennomgang av kommunens internkontrollrutiner på området

Budsjett Korrekte budsjettall i årsregnskapet
 Er budsjettjusteringer gjort på riktig nivå og tilstrekkelig dokumentert
 Foretar man nødvendige budsjettjusteringer

Disponeringer/  
Egenkapital

Direkteføringer
 Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter
 Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 
 Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang 

av avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

Årsregnskap og 
årsberetning

Årsregnskap
 Kontrollere at det er samsvar mellom årsregnskap og noter med revidert regnskap
 Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev 

til opplysninger er oppfylt

Vår revisjon kan i 
hovedsak deles inn 
i tre områder:

1. Gjennomgang av 
kjerneprosesser

2. Revisjon av 
vurderingsposter

3. Revisjon av øvrige 
vesentlige 
områder
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Vesentlighet
Vårt revisjonsarbeid 

er planlagt for å 

avdekke feil som er 

vesentlige for 

regnskapet som en 

helhet.

Fastsettelse av grense for vesentlighet
Vi vurderer både kvalitative og kvantitative forhold når vi 
vurderer vesentlighet. Vi planlegger våre handlinger for at 
sum av alle feil på regnskapsnivå ikke overstiger denne 
grensen. 

Rapportering til ledelsen

Vi presenterer følgende tre grupper av feil:
Justerte revisjonsdifferanser.
 Ikke-justerte revisjonsdifferanser.
Feil i notene.

Total vesentlighet

1,5 
MNOK

22 
MNOK

30 
MNOK

5 % Nivå for 
Individuelle feil 
som følges opp 
med ledelsen

75 % Handlinger plan-
lagt for å avdekke  
individuelle feil

Vesentlighetsgrense på 1 % av 
driftsinntekter MNOK 2 935 i 2015:

30 MNOK

2 812 MNOK
2 935 MNOK
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Revisjonsåret

oktober

desember januar

mars

april

junijuli

september

februarnovember

august mai

Interims-
revisjon

Interims-
revisjon

Årsoppgjørs-
revisjon

Planlegging
revisjon

 Årsoppgjørsrevisjon

 Rapportering til 
administrasjon og 
kontrollutvalget

 Revisjonsberetning

 Debrief

 Nyheter

 Planleggingsmøte 
med kommunen

 Revisjonsplan

 Interimsrevisjon

 Nyheter

 Forberedelser 
årsoppgjøret

 Ev. gjennomgang 
vurderingsposter

 Oppsummering 
interimsrevisjon

 Nyheter

Løpende 
kontakt
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KPMG Kundeportalen
I kundeportalen har både kunden og teamet løpende oversikt over 
opplastet dokumentasjon 

KPMG Kundeportal 
er en webbasert
filopplastingsportal
hvor våre 
revisjonskunder kan 
laste opp og 
overføre sin 
dokumentasjon 
sikkert og effektiv 
til oss i henhold til 
skreddersydde lister 
over 
dokumentasjon 
som skal 
utarbeides. Det 
betyr at 
innhentingen av 
dokumentasjon kan 
starte tidligere og at 
den blir mer 
planmessig. 
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Arkivsak-dok. 16/00134-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING, TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriftlig egenvurdering av uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2016 er gjort på 
generelt grunnlag. Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa er oppdragsansvarlige 
revisor i Tønsberg kommune. 
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Arkivsak-dok. 15/00052-25 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

KONTRAKT OM REVISJONSTJENESTER MELLOM TØNSBERG 
KOMMUNE OG KPMG, OPSJON 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år.  
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Tønsberg kommune inngikk kontrakt om revisjonstjenester med revisjonsfirmaet 
KPMG i årsskiftet 2014/2015. Avtalen gjelder fra 01.01. 2015, for en toårig periode 
med mulighet for ett års opsjon + ett års opsjon. Avtalen inneholder også 
kostnadsfordelingen på de andre deltakerkommunene Nøtterøy og Tjøme. Tønsberg 
kommunes andel av utgiftene til revisjonstjeneste er vedtatt av fylkesmannen i 
Vestfold til 55%. I avtalen/kontrakten ble det også tillagt en indeks for prisregulering. I 
kontrakten er det beregnet 550 timer til forvaltningsrevisjon. 
 
KPMG har revidert kommunens regnskap for 2015. KPMG skal også revidere 
regnskapsåret 2016. Dersom ikke opsjon vedtas, må prosess med anskaffelse av 
revisjonstjenester starte i november/desember 2016 og være sluttført med inngåelse 
av ny kontrakt senest i desember 2016 med oppstart 01.01. 2017. 
Dersom Tønsberg kommune ønsker å forlenge avtalen, skal det gis melding om dette 
senest 2 måneder før utløpet av avtalen 31.12.16, jfr. kontrakten.  
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Arkivsak-dok. 16/00058-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER, TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra styremøte i VIKS 05.09.16 
Høringsuttalelse om ny kommunelov 

 
Saksframstilling: 

 Styremøte i VIKS, 05.09.16 

 Opplæring 08.09.16 fra KPMG til Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kontrollutvalg  

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

 



 

Orientering om forslag til ny kommunelov 

 

Saken gjelder: 

Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalget en overordnet oversikt over forslag til ny 

kommunelov, med vekt på forhold som berører tilsyn og kontroll. Forslag er nå på høring.  

 

Nedenstående er i sin helhet klippet fra NKRFs nettside, med unntak av punktet om «Andre 

forslag fra kommunelovutvalget» som er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

nettside.  

 

 

Nærmere om lovforslaget 

 

Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn 

dagens kommunelov. NOU'en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. Nedenfor 

følger en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for revisjon og tilsyn. 

Fylkeskommune og fylkesting er nedenfor omfattet av begrepene kommune og kommunestyre. 

 

 

Økonomibestemmelsene 
På økonomiområdet, lovforslagets femte del, foreslår utvalget at kommunene skal utarbeide et 

samlet regnskap for den juridiske enheten. Det er altså ikke snakk om et konsernregnskap, men 

avgrenset til å gjelde regnskap for kommunekassen, foretakene og ev. andre regnskapsenheter, 

som f.eks. lånefond og interkommunalt samarbeid som ikke er eget rettssubjekt (kommunale 

oppgavefellesskap). 

 

Det innføres et nytt begrep «kommunalt oppgavefellesskap» som antas å være interkommunalt 

samarbeid som er organisert etter dagens kommunelov § 27. 

 

 

Intern kontroll 
Utvalget foreslår en mer omfattende formulering om internkontroll. Formuleringen er ment å 

erstatte interkontrollreguleringer i særlovgivningen. Det foreslås også å lovfeste at 

internkontrollen skal dokumenteres, og at det skal avgis en årlig rapport til kommunestyret. 

 

 

Foreslåtte endringer om kontrollutvalg 
Kontrollutvalg og revisjon omtales i lovforslagets sjuende del. Blant de foreslåtte endringene 

inngår at kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Lovutvalget har ikke villet foreslå en 

lovfesting av hvem/hvilken gruppering som bør ha ledervervet i kontrollutvalget. 

 



Det foreslås endrede valgbarhetsbestemmelse til kontrollutvalget. Personer som sitter i ledende 

stillinger, eller er medlem/varamedlem til styret eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen 

har eierinteresser i, vil etter forslaget ikke bli valgbare. Personer med tilsvarende posisjon i 

regionråd eller et kommunalt oppgavefellesskap, vil etter forslaget heller ikke bli valgbare til 

kontrollutvalget. 

 

Det foreslås også at kontrollutvalget skal gis rett til å bestille undersøkelser i selskap/andre 

virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommune. 

Undersøkelsesretten er begrenset til opplysninger som er nødvendig for å kunne kontrollere at 

virksomheten oppfyller kontraktsforpliktelsene. 

 

Når det gjelder administrasjonsjefens (foreslått benevnt kommunedirektørens) uttalerett i 

kontrollutvalgets saker til kommunestyret er det presisert at dette gjelder kontrollsaker. 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 
Deler av bestemmelser rettet mot kontrollutvalgets sekretariat, og som i dag ligger i forskrift om 

kontrollutvalg, foreslås tatt inn i lovteksten. 

 

Under henvisning til evalueringsrapporten om effekter av lovendringen om revisjon og 

kontrollutvalg (desember 2014) foreslår utvalget å klargjøre grensegangen mellom hva som kan 

utføres av kontrollutvalgssekretariat og hva som må betraktes som revisjon. Som et ledd i 

dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som revisjon. Dette medfører at oppgaven ikke 

lenger skal kunne utføres av kontrollutvalgssekretariatet. 

 

Utvalget foreslår ikke å stille kompetansekrav til kontrollutvalgets sekretariat. Imidlertid 

understrekes betydningen av at kontrollutvalgene har et kompetent sekretariat. Sekretariatet skal 

påse at sakene som legges fram for utvalget er forsvarlig utredet. Det pekes i den forbindelse på 

at kontrollutvalget er, og skal være, et lekmannsorgan, og at utvalget skal føre tilsyn med 

profesjonelle aktører, og derfor trenger et kompetent sekretariat. I forslaget gis det imidlertid 

uttrykk for at å gi en lovbestemmelse om kompetansekrav vil være «en for sterk inngripen i det 

kommunale selvstyret». 

 

 

Revisjon 
Det foreslås også en rekke endringer knyttet til revisjon. En del av det som i dag er regulert i 

forskrift om revisjon foreslås tatt inn i lovteksten. I merknadene til forslaget om 

forvaltningsrevisjon er formuleringen om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut, uten at det dermed er 

et ønske om mindre forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet god kommunal revisjonsskikk videreføres. Denne skikken skal bygge på utviklingen i 

revisjon av offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt. Det pekes også på at 

vesentlighetsvurderinger i stat og privat næringsliv er ulik den vurderingen som må foretas for 

kommunal sektor. 

 

I utredningen legges det grunn at «kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunesektoren har 

blitt redusert etter 2004. Etter utvalgets vurdering er dette en svekkelse av en sentral side ved 



egenkontrollen som ikke er ønskelig.» Innholdet i lovbestemt regnskapsrevisjon er derfor foreslått 

utvidet ved at «forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen» innføres som en 

obligatorisk del, og at revisor skal avgi en egen uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollen. Rapporten skal iht. forarbeidene avgis med moderat sikkerhet. 

 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om vesentlige budsjettavvik. Det foreslås at denne 

uttalelsen ikke bare skal omhandle vesentlige avvik fra budsjettets talldel, men at den i tillegg 

skal omfatte vesentlige forhold som ikke har budsjetthjemmel og om vesentlige mangler i 

gjennomføringen av vedtak. 

 

Uttalelsen om vesentlige mangler ved gjennomføringen forutsettes gitt med moderat sikkerhet 

(negativ bekreftelse). 

 

Det foreslås ikke å innføre en sertifiserings- og tilsynsordning for revisorer. Derimot foreslås det 

å opprette et nasjonalt organ for kvalitetskontroll. Forslaget er ikke tatt inn i lovteksten, men 

departementet bes om å administrere ordningen. Det antydes en ordning der departementet 

nedsetter en nemnd som skal forestå kontrollen. 

 

Det er ikke foreslått noen endringer i kompetansekrav verken for oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor. 

 

Andre forslag fra kommunelovutvalget 

 Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall) 

 Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer 

 Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for 

administrasjonssjef/rådmann 

 Åpne for direktevalg på ordfører 

 Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet 

som folkevalgt 

 For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at 

kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes 
 

 

Avslutning 

 

Høringsfristen er 6. oktober 2016. Kommunalministeren har opplyst at ny lov etter planen skal 

være på plass før neste kommune- og fylkestingsvalg. 
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Høring NOU 2016:4 

Ny kommunelov 

 

Høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene: 

 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS -TEMARK 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud – KUBIS 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – IOKUS 

Østfold kontrollutvalgssekretariat – ØKUS 

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat- AØKS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS 

Kontrollutvalgssekretariatet i Bærum 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS 
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Kapittel 23 Kontroll og tilsyn med kommunene 

23.1 Innledning 

I innledningen sies det at kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og 

tilsynsordninger med kommunen.  Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke har med en 

beskrivelse av kontrollutvalgets sekretariat, noe som er et helt nødvendig bakteppe for å 

forstå kontrollutvalgenes arbeid.  

Lovendringen i 2004 innebar bl. a at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og en 

bestiller/ utfører modell ble tatt i bruk. Dette har ført til at kontrollutvalgenes arbeid har 

endret seg mye. En viktig endring er at kontrollutvalgene har tatt mange flere kontrollformer 

(enn revisjon) i bruk sammenlignet med tiden før, da revisor i hovedsak var sekretær for 

utvalget. Revisors rolle endret seg også med innføring av profesjonelt sekretariat. Revisor er 

etter dette en leverandør som handler på bestilling fra kontrollutvalget. 

I og med at sekretariatet ikke er beskrevet, kommer heller ikke de ulike rollene til revisor og 

sekretær frem. Dette er en svakhet ved beskrivelsen. 

 

23.2 Ekstern og intern kontroll 

I 6. avsnitt står det at «Det faglige grunnlaget i denne kontrollen ivaretas av revisjonen», 

men sekretariatets rolle i slike og andre saker ikke nevnes. Det er sekretariat som 

saksbehandler sakene til kontrollutvalget, lager forslag til innstilling/vedtak og gir råd til 

utvalget i faglige spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. Revisjonen er en leverandør og 

utfører på bestilling fra kontrollutvalget.  

 

23.3 Egenkontroll 

I 4. avsnitt beskrives at kontrollutvalget trenger bistand til å gjennomføre den løpende 

kontrollen med den kommunale forvaltningen og at «Til å hjelpe seg har kontrollutvalget en 

faglig uavhengig revisjon».  Sekretariatet er ikke nevnt i denne beskrivelsen noe som er en 

svakhet. Den løpende kontrollen består i hovedsak av at sekretariatet på vegne av 

kontrollutvalget ber om orienteringer og informasjon på ulike felt, legger opp saker til 

orientering i utvalget, virksomhetsbesøk og oppfølging av revisjonsrapporter o.l. 

Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver og diskusjonspartner i alle saker som utvalget tar 

opp. 

 

23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll 

Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å 

unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller spørsmål ved om de foreslåtte 

virkemidler vil bli sterke nok for å faktisk redusere statlig kontroll. 
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Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll bør skje mellom kontrollutvalg ved 

sekretariat og fylkesmannen. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering. 

 

23.7 Viktigste utfordringer 

Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre 

kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter 

lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll 

og tilsyn. 

Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet 
 

25.1.1 Innledning 

Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget 

fra tre til fem. 

 

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger 

Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stilling, styreverv 

eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner 

imidlertid en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter.  

 

25.3 Kontrollutvalgssekretariatet 

Utvalget legger til grunn at «et faglig kompetent og velfungerende sekretariat er viktig for et 
uavhengig og godt arbeidende kontrollutvalg». Vi anser dette som vesentlig, men som vi har 
pekt på er ikke kontrollutvalgets sekretariat i tilstrekkelig grad beskrevet i utredningen.  

 

25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver 

I lovforslaget fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent 

«møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det 

kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer 

omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal 

utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste  

følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning): 

 Saksbehandling 

 Utredning 

 Administrasjon 

 Rådgivning 

 Koordinering/bindeledd 
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Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd, 

foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er 

forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et 

møtetilretteleggingsorgan. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i 

kontrollutvalgsforskriften.  

Utvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon 

og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den 

internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn: «Systematisk, 

uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det 

objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt». Etter vår oppfatning 

må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte 

revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor 

ikke defineres som en revisjonshandling. 

I 4. avsnitt står det: «Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente 

informasjon og vurdere det opp mot et regelverk.» Vi har behov for å gå i rette med den 

argumentasjonen utvalget benytter. Vi vil peke på at det finnes tilfeller hvor nettopp dette 

er sekretariatets mandat, som f.eks. ved vurdering av valg av revisjonsordning og 

konkurranseutsetting av revisjon. Et annet område er habilitetsvurderinger.  

I 6. avsnitt argumenterer utvalget for at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors 

leveranser til utvalget holder faglig kvalitet. Det er etter vår mening meningsløst å vise til 

gjeldende rett om at sekretariatet skal passe på at saker som skal behandles i 

kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og samtidig hevde at det vil være svært krevende for 

et sekretariat å foreta en vurdering av kvaliteten på produktet som leveres fra revisjonen. 

Utvalget skriver riktig nok at dersom det er åpenbare mangler ved produktene som revisor 

leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette. Vi vil hevde at det ikke er mulig å gjøre en 

vurdering av «åpenbare mangler» uten å vurdere hverken «metodevalg, prosjektdesign, 

datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter».  

Det samme paradokset oppstår når utvalget skriver at sekretariatets oppgave i hovedsak skal 

være å sikre at produktet fra revisjonen er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling: Det er 

vanskelig å vurdere om en bestilling er besvart uten for eksempel å vurdere metoden som 

revisjonen har benyttet for å få svar på bestillingen. Vi minner om at det knapt er noen 

fagmiljø som leser og vurderer flere revisjonsrapporter enn sekretariatene. Vi kan vise til 

konkrete eksempler der sekretariatet har påpekt feil og mangler i revisors produkter både 

innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroller. Dette må også ses i lys 

av påse-ansvaret sekretariatene bistår kontrollutvalgene med. 

Vi vil også påpeke at det er sekretariatet som skriver innstillingen i disse som i andre saker. 
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25.3.4.3 Kompetansekrav 

Det argumenteres for å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer 

overraskende nok med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at 

dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. Det er svært vanskelig 

å forstå denne begrunnelsen, all den tid sekretærene ikke er ansatt i kommunen, eller 

underlagt rådmannen. Derimot vil vi legge vekt på argumentene som er fremmet for å 

innføre kompetansekrav, og anbefale at dette innføres.  

 

25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet 

Utvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da 

Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og 

kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette 

argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad.  

Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø 

og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå 

kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor 

sykdom og vakanser samt at det lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann. 

Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt 

samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste 

sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.  

 

Kapittel 26 Revisjon 

26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon 

Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal 

sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen 

skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i 

lovforslaget (§ 24-9), er imidlertid svært omfattende. Det er vanskelig å se for seg at 

oppgaven vil kunne løses innenfor de rammer som i dag stilles til disposisjon for 

regnskapsrevisjon i kommunene.   

 

26.2.3.6 Andre Spørsmål 

Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev) 

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til 

kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat.  Det framstår 

som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering 
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avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi 

støtter ikke dette forslaget. 

Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale 

forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med. 

 

Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev. 

Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de 

nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et 

ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets 

forslag. 

 

26.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll 

Vi støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i 

kommunesektoren. 

 

Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern 

virksomhet 

27.3 Innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen 

Vi slutter oss til utvalgets vurderinger. Lovendringene som foreslås her vil styrke den 

politiske kontrollen med ekstern virksomhet. 

 

27.4.1 Innledning 

Lovutvalget mener det eksisterende regelverket for selskapskontroll i kommuneloven i 

utgangpunktet fungerer etter hensikten sin, og ser derfor ikke at det foreligger behov for 

store endringer i regelverket. Utvalget foreslår likevel å gjøre eierskapskontroll til en 

oppgave for revisjonen. Utvalget mener at dette forslaget skal føre til en klarere 

rollefordeling mellom sekretariatet og revisjonen samt forhindre dobbeltrolleproblematikk 

knyttet til sekretariatets arbeid. 

  

27.4.3 Eierskapskontroll i praksis 

Lovutvalget bygger på data hentet fra Rapporten Evaluering. Kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat (Deloitte 2014). Når vi ser nærmere på denne rapporten finner vi 

at det anslagsvis ble bestilt rundt 225 unike selskapskontroller i Norge i 2013. Dette er trolig 

en dobling siden 2008 (Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2007).  Deloitte har i sin 

rapport gjennomgått 10 utvalgte selskapskontroller. 5 fra sine utvalgte kommuner og 5 fra 
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databasen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF). De 10 utvalgte rapportene har 

Deloitte delt inn i tre varianter: «Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen til kommunen», 

«forvaltningsrevisjon av et selskap» og «eierskapskontroll av et selskap».  I den tredje 

varianten finner Deloitte at det gjennomgående har vært en utfordring å skille mellom 

eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av 

driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den 

tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er 

tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for 

en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll, 

før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår 

oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet. 

 

27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll 

Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering 

er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko og vesentlighetsvurdering for den 

virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap. 

Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er 

svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og 

vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll 

og forvaltningsrevisjon.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 05.09.2016 kl. 18:00 
Sted: Vestfold fylkeskommune - møterom Borre, Tønsberg. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Olav Bjørnli, medlem 
Ulf K.Halvorsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Aleksander Leet, medlem 
Jon Henrik Grindlia, medlem 
Dag Erichsrud, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Ikke møtt:  Lars Egeland, medlem 

Stig Atle Vange, medlem 
  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, ansattes observatør 

Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

15/16 16/00116-1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016 3 

16/16 16/00119-1 Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016 3 

17/16 16/00123-1 
Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg 
2017. 
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 2  

18/16 16/00121-1 Forslag til budsjett for VIKS 2017. 5 

19/16 16/00120-1 Strategiske utfordringer for VIKS. 5 

20/16 16/00122-2 Referater 6 

21/16 16/00122-1 Eventuelt 7 

    

 
 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Fylkesordfører Rune Hogsnes ga innledningsvis en orientering om Vestfold 
fylkeskommune og aktuelle utfordringer. 
 
Deretter holdt spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge et 
foredrag om «Korrupsjonsrisiko og forebygging i kommunesektoren». 
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Saker til behandling 

15/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 15/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

16/16 Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder ga en kort orientering om regnskapsrapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering. 
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17/16 Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg 
2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017: 
 
Styreleder: kr. 
 
Styremedlemmer: kr. 
 
Arbeidsutvalg: kr. 
 
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ.  
 
 
Møtebehandling 
Terje Fuglevik orienterte kort om tidligere praksis i styret ved behandling av 
godtgjørelser. Han fremmet forslag om at vedtatt godtgjørelse for 2016 videreføres 
for hele styrets funksjonsperiode. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017 og resten av styrets funksjonsperiode: 
 
Styreleder: kr.20.000 pr. år og kr.1.000 pr. møte. 
 
Styremedlemmer: kr.1.000 pr. møte 
 
Arbeidsutvalg: kr.1.000 pr. møte. 
 
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ. 
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18/16 Forslag til budsjett for VIKS 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk budsjettforslaget og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 

19/16 Strategiske utfordringer for VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige 
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare. 
 
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om 
status i selskapets strategiarbeid. 
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Møtebehandling 
Daglig leder orienterte om status i saken, herunder tilbakemeldingen fra TEMARK. 
Styreleder ga en tilbakemelding fra møtet med KUBIS 10.juni 2016. Saken ble 
drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige 
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare. 
 
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om 
status i selskapets strategiarbeid. 
 
 
 
 
 

20/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble framlagt: 
1.Referat fra møte i styrets arbeidsutvalg 10.juni 2016. 
 
2.Tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
muligheten for fjernmøter for representantskap i interkommunale selskaper (IKS) 
datert 01.07.2016. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
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21/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 21/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Gjert Gjertsen og Terje Fuglevik ga tilbakemelding fra møter i representantskapene i 
hhv. Vestfold Krematorium IKS og VESAR IKS. 
 
Det ble foreslått at saksdokumentene for framtidige møter sendes fra sekretariatet til 
de valgte observatørene som nå, og i tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tilbakemeldingene fra møter i representantskapene i Vestfold Krematorium IKS og 
VESAR IKS tas til orientering. 
 
Saksdokumentene for framtidige møter sendes de valgte observatører som nå, og i 
tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.15. 
 
 
 
For leder i styret i VIKS, Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS/sekretær 
 
 
 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00059-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  28.09.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT, TØNSBERG 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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