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Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

 

Møtested:  Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen 
  
 
Møtedag:  4. juni 2015 
 
DISSE MØTTE:      DISSE MØTTE IKKE: 
Terje Fuglevik, leder      
Aud Eiken, nestleder     
Kjell Danielsen, medlem 
Lise Maier, medlem 
Harald Rygh, medlem 
 
DESSUTEN MØTTE: 
Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg, tilstede i sak 17/ og 18/15 

KPMG, statsautorisert revisor, Siv Karlsen Moa  
KPMG, forvaltningsrevisor Ingvill Strand 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 
 
Møteleder: Terje Fuglevik 
 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent og møtet ble satt kl. 16.30.  
Alle saker ble behandlet for åpne dører.  
 
 
Saksliste: 

 
17/15  Godkjenning av protokoll fra KU-møte 7. mai 2015 

Vedtak: 
Protokollen fra 07.05.15 godkjennes. 

 
18/15  Rådmannen orienterer om kontrollrutiner og ansvar 

Rådmannen beklaget hendelsen og gjennomgikk strakstiltak som er 
utført. Videre orienterte rådmannen om endringer i prosedyrer og 
rutiner. Det skal lages en handlingsplan og arbeidet med endringene 
skal være på plass før sommeren.  
Vedtak: 
 Rådmannens informasjon tas til orientering. Nødvendig tiltak er  
iverksatt. Rådmannen kommer tilbake med erfaringer i 
kontrollutvalgsmøtet 10.09.15. 

 
19/15 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt "Bygningsmessige 

forhold og vedlikehold av kommunale bygg"   
Forvaltningsrevisor  Ingvill Strand informerte om avholdt oppstartsmøte 
og at intervjuer skal begynne i uke 24. Utvalget diskuterte prosjektet og 
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var opptatt av en fullstendig oversikt over kommunens bygg. 
Sekretariatet oversender derfor dokumenter vedrørende 
generalforsamling i Borgheim Sentrumsbygg AS til revisor. Revisor 
bekreftet at fremdriften var god og at leveringsdato vil bli holdt. 
Spørsmål ble besvart. 
Vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 

 
   
20/15  Bestille overordnet analyse til "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 

2019" og "Plan for selskapskontroll 2016 – 2019" 
Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa refererte fra brevet av 28.05.15 
om prosessen ved overordnet analyse. Brevet fra revisjonen var 
tidligere sendt ut på e-post 01.06.15, og i tillegg ble det delt ut på møtet.  
Spørsmål ble stilt og besvart. Kontrollutvalgsmedlemmene diskuterte 
områder/temaer i kommunen, og flere innspill til overordnet analyse ble 
gitt. 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon for Nøtterøy kommune for perioden 2016 – 2019 
fra KPMG. Revisor forutsettes å innhente innspill/synspunkter både 
fra nåværende utvalg i møtet 4. juni 2015, og fra nytt kontrollutvalg 
etter at det er konstituert høsten 2015.  

 
Kostnaden med inntil 95 timer dekkes av midler til tilsyn og kontroll 
som står igjen fra 2015 og resten dekkes i 2016. 

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2016-19 og forslag til plan for selskapskontroll 2016-19 
som del av sin ordinære virksomhet. 

 
21/15  Referatsaker: 

Høring – politisk organisering 2015 – 2019  
Reglement for kontrollutvalg og endringer  
Sekretariatet informerte om saken og opplyste videre om at 
kontrollutvalgsreglement blir behandlet i kommunestyret 17.06.15. 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 

22/15  Eventuelt   
Kommunestyret 27.05.15 
Nestleder i kontrollutvalget Aud Eiken refererte fra fremleggelsen av 
kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet 2014.  
Borgheim Sentrumsbygg AS 
Innkalling til generalforsamling til Borgheim Sentrumsbygg A/S ble 
sendt til kontrollutvalgsmedlemmene 04.06.15. Det ble diskutert og 
spurt om noen hadde anledning til å delta på generalforsamlingen 
10.06.15.  
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Representantskapsmøte i Vestfold Vann 
Kontrollutvalgsleder var i mai på representantskapsmøte i Vestfold 
Vann og informerte om utfordringer ved sikring av nettverk og 
vannkilder. Regnskapet 2014 og årsberetning til Vestfold Vann ble 
godkjent i representantskapsmøtet.  
Avslutning 
Kontrollutvalget har sitt siste møte 10. september 2015, og sekretariatet 
undersøker muligheter for et spisested i den anledningen. 

 
Alle vedtak ble fattet enstemmig. 

  
   

Neste kontrollutvalgsmøte er 10. september 2015, kl. 16.30. 
 
Revetal, 5. juni 2015 
for leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen  
rådgiver 
 

Sendes til:  
Medlemmer 
Varamedlemmer 
Ordfører 
Rådmann, til orientering 

KPMG 

 
 


