
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 10.12.2015 kl. 16:30 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik  

Kjetil Edvardsen til stede i sak 39/15 til 42/15  
Tom Mello  
Elisabeth Aasland  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ann Kristin Heian 

  
Forfall:  Lise Maier  
  
Andre: Nøtterøy kommune. rådmann Toril Eeg,  

sak 40/15, 45/15 og 46/15 
Borgheim Sentrumsbygg AS, dagligleder Petter Talleraas, 
sak 40/15 
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til møtet og informerte om invitasjonen til den 
årlige julemiddagen for kommunestyret. Kontrollutvalgsleder informerte om at 
innkalling og saksdokumentene ikke var lagt ut på kommunens nettside etter 
gjeldene regler, og at det er tatt opp med rådmannen.  
 
Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 16.30. Sak 41/15 ble 
behandlet før sak 40/15 etter enighet i utvalget.  
 
Alle saker ble behandlet for åpne dører bortsett fra sak 46/15 vedrørende 
informasjon fra rådmannen jfr. kommuneloven § 31 og forvaltningsloven §13. 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

39/15 15/00008-8 Godkjenning av protokoll 05.11.15, Nøtterøy 3 

40/15 15/00063-2 Orientering fra rådmannen om Borgheim Sentrumsbygg 
A/S om organisering og strukturering av selskapene 3 

41/15 15/00063-3 Orientering om forvaltningsrapporten 
"Samhandlingsreformen", Nøtterøy  4 

42/15 15/00063-1 Innspill til overordnet analyse, Nøtterøy 4 

43/15 15/00061-3 Valg av revisor vedrørende sammenslåing av Nøtterøy 
og Tjøme kommuner 5 

44/15 15/00057-
15 Møteplan 2016, Nøtterøy 5 

45/15 15/00057-
14 Referatsaker, Nøtterøy 6 

46/15 15/00057-
13 Eventuelt, Nøtterøy 7 
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Saker til behandling 

39/15 Godkjenning av protokoll 05.11.15, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 39/15 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 05.11.15 godkjennes. 
 
 
 
 
40/15 Orientering fra rådmannen om Borgheim Sentrumsbygg A/S 
om organisering og strukturering av selskapene 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 40/15 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlem Tom Mello informerte utvalget om at han sitter i styret i 
Borgheim Sentrumsbygg AS før saken skulle behandles.   
 
Daglig leder Petter Talleraas informerte om bakgrunnen for opprettelsen av 
Borgheim Sentrumsbygg AS. Bygget var ferdig 1980. Fra 2004 er daglig leder Petter 
Talleraas leid ut fra Nøtterøy kommune. I dag er daglig leders stillingsstørrelse 
75%.Selskapet ble i 2008 delt opp i 5 for å få en mer praktisk måte og organisere 
selskapet på.  Det er ekstern regnskapsfører og revisorfirmaet Åsvang & Co reviderer 
Borgheim Sentrumsbygg AS.  Det ble blant annet opplyst om vaktmestertjenesten, 
snøbrøyting, bruk av rammeavtaler, utleie og utviklingsprosjekter. Rådmannen og 
daglig leder i Borgheim Sentrumsbygg AS, Petter Talleraas informerte om 
problematikken ved en eventuell endring i selskapsstrukturen. Rådmannen 
informerte om mulige løsninger vedrørende kommunesammenslåing og at 
eiendomsdriften bør sees på felles under ett.   
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Informasjonen fra rådmannen og daglig leder i Borgheim Sentrumsbygg AS tas til 
orientering. 
 
 
 
 
41/15 Orientering om forvaltningsrapporten 
"Samhandlingsreformen", Nøtterøy  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 41/15 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen informerte om oppstartsmøte og om avholdte intervjuer. Det 
ble informert om enkelte funn. Revisor bekreftet at fristen for levering skal holdes. 
Spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
 
42/15 Innspill til overordnet analyse, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 42/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Innspill fra nåværende kontrollutvalgsmedlemmer og tidligere 
kontrollutvalgsmedlemmer medtas i en risiko- og vesentlighetsvurdering. Vurderingen 
skal danne grunnlaget for en overordnet analyse og forslag til plan 2016 – 2019 for 
forvaltningsrevisjon. Forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 og plan for 
selskapskontroll 2016 – 2019" behandles i kontrollutvalget i februar/mars 2016.  
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor informerte om prosessen vedrørende innspill til overordnet analyse, og om 
en eventuell samling den 18.01.16 for kontrollutvalget sammen med øvrige deltakere 
i kommuneadministrasjonen. Kontrollutvalgsmedlemmene og sekretariatet fremla 
mange interessante områder som revisjonen noterte.  
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Innspill fra nåværende kontrollutvalgsmedlemmer og tidligere 
kontrollutvalgsmedlemmer medtas i en risiko- og vesentlighetsvurdering. Vurderingen 
skal danne grunnlaget for en overordnet analyse og forslag til plan 2016 – 2019 for 
forvaltningsrevisjon. Forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 og plan for 
selskapskontroll 2016 – 2019" behandles i kontrollutvalget i februar/mars 2016.  
 
 
 
 
43/15 Valg av revisor vedrørende sammenslåing av Nøtterøy og 
Tjøme kommuner 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 43/15 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om saken. KPMG er revisor både for Tjøme og Nøtterøy 
kommuner og har skrevet en villighetserklæring av 23.11.2015 vedrørende 
revisjonsoppdrag for en fellesnemnd for sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy 
kommuner. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller på at KPMG AS velges som revisor for en eventuell 
fellesnemnd. 
 
 
44/15 Møteplan 2016, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 44/15 
 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Utkast til møteplan vedtas som møteplan 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy med 
følgende datoer: 

• Torsdag, 18.februar  
• Torsdag,  28. april  
• Torsdag,   2. juni 
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• Torsdag, 15. september 
• Torsdag, 24. november 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 15.00. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Utkast til møteplan vedtas som møteplan 2016 for kontrollutvalget i Nøtterøy med 
følgende datoer: 

• Torsdag, 18.februar  
• Torsdag,  28. april  
• Torsdag,   2. juni 
• Torsdag, 15. september 
• Torsdag, 24. november 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 15.00. 
 
 
 
45/15 Referatsaker, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 45/15 
 
 
Møtebehandling 
 
Deltakelse på kontrollutvalgskonferansen i 2016 ble diskutert.  
 
Opplæringsdagen med VIKS ble referert og fikk gode tilbakemeldinger. 
 
Rådmannen informerte om at Høyesterett har avvist Teigar-saken.  
 
Møtet ble vedtatt lukket jfr. kommuneloven §31 og forvaltningsloven §13. 
Kontrollutvalgsleder informerte om Golfbanen/Gunnestad.  
Rådmannen informerte utvalget om status i saken. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmannen og øvrig informasjon tas til orientering. 
De interesserte kontrollutvalgsmedlemmene melder fra til sekretariatet om deltakelse 
på Kontrollutvalgskonferansen 2016.  
 
 
 
46/15 Eventuelt, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 10.12.2015 46/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Manglende publisering av kontrollutvalgets innkalling med saksdokumenter på 
kommunens nettsider ble diskutert. Rådmannen har tatt opp saken og har lovet at 
retningslinjene som gjelder skal følges. Spørsmål ble besvart. 
 
Invitasjonen til folkevalgtopplæringen som skal avholdes 21. og 22. januar 2016 vil 
også bli sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 18. februar 2016. 
 
Re, 15.12.15 
For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
 
 


