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Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 

Møtested:  Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen 
  
 
Møtedag:  18. november 2014 
 
 
DISSE MØTTE:      DISSE MØTTE IKKE: 
Terje Fuglevik, leder       
Aud Eiken, nestleder     
Harald Rygh, medlem 
Kjell Danielsen, medlem 
Lise Maier, medlem 
 
 
DESSUTEN MØTTE: 
Nøtterøy kommune, Hilde Kari Maugesten til sted i sak 27/14 og sak 28/14 
Deloitte, statsautorisert revisor, Kjartan Kvamme  
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: 

 
27/14  Godkjenning av protokoll fra KU-møte 16. september 2014 

Vedtak: 
Protokollen fra 16.09.14 godkjennes. 
 

28/14  Foredrag av kommunaldirektør i Helse- og sosialsektoren Hilde 
Kari Maugesten vedrørende konkurranseutsetting av 
revisjonstjenester  
Kommunaldirektør i Helse- og sosialsektoren Hilde Kari Maugesten 
gjennomgikk prosessen og metoden i studiet om konkurranseutsetting 
av revisjonstjenester.  Svarprosenten på undersøkelsen fra kommunene 
i Norge var 52,4 %. Studiet var interessant . Spørsmål ble besvart.   

  Vedtak: 
  Informasjonen tas til orientering. 
 
29/14  Vurdering av "Finansreglementet".  

Revisor og sekretariatet orienterte om saken. Revisor gjennomgikk 
foreslåtte tiltak. Saken ble diskutert.   
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Vedtak: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til finansreglementet og viser til 
revisors kommentar og vurdering av Nøtterøy kommunes 
finansreglement, "Generelt er reglementet omfattende og er tilstrekkelig 
til å oppfylle de krav som foreligger i forskriften." 
Kontrollutvalget ber administrasjonen vurdere de mindre justeringene 
fra revisor som er anbefalt.    

 
Kontrollutvalget ber om at revidert finansreglement oversendes videre til 
politiskbehandling. 

 
 
30/14  Revisor orienterer om revisjonsarbeidet høsten 2014 

Revisor orienterte om arbeidet som var utført og status. Det ble delt ut 
et notat som revisor gjennomgikk. Det var ingen vesentlige feil eller 
svakheter som var avdekket under revisjonsarbeidet så langt. 
Vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 

 
 

31/14  Prosjektregnskap Smidsrødveien 36 – 60 
  Saken ble behandlet. 

Vedtak: 
  Prosjektregnskap " Smidsrødveien 36 – 60 – Separering VA" objekt 

8750 er behandlet og godkjent.  
 

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Prosjektregnskap " Smidsrødveien 36 – 60 – Separering VA" objekt 
8750 er behandlet og godkjent.  

 
 
32/14  Møteplan for 2015 

Møteplan ble gjennomgått. Kontrollutvalgsleder foreslo at det kun 
fastsettes møtedatoer for det gjeldene kontrollutvalg frem til valget  
14. september 2015. 
Vedtak: 
Møteplan 2015 for kontrollutvalget i Nøtterøy har følgende datoer: 

• Torsdag, 29. januar  
• Torsdag,   7. mai  

• Torsdag,   4. juni 

• Torsdag, 10. september 
 

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens 
møtekalender. Møtene begynner som hovedregel kl. 16.30. 
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33/14   Revisjonsordning - konkurranseutsetting 

Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om prosessen og at 
kommunestyret hadde behandlet saken 29.10.14. Det ble orientert om 
at Deloitte har klaget, og klagen vil bli besvart innen 18.11.14. 

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 
 

34/14   Referatsaker: 
• Info 14/7 Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post 

Vedlegg: info-brev fra NKRF av 19.06.14 

• Vurdere habiliteten 
Vedlegg: artikkel fra Kommunal Rapport 22.09.14 

• Oversikt over vikarbruk  
Vedlegg: Artikkel i Kommunal Rapport av 16.10.14 

• Nettsiden til Nøtterøy kommune 
  

Sakene ble kommentert av sekretariatet.  
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

35/14  Eventuelt   
• Bruk av midler vedrørende "22.07. Utøya –saken" 

Kontrollutvalgsleder tok opp og kommenterte dagens mediers 
opplysninger om "22.07. Utøya –saken" vedrørende bruk av 
midler. Saken ble diskutert og utvalget konkluderte med at saken 
er tidligere belyst og vurdert.   

• Kontrollutvalgskonferansen 4.februar 2015 og 5.februar 2015 
Foreløpig program ble delt ut. Budsjettet 2015 for "Tilsyn og 
kontroll" har midler til deltakelse. Det er fire deltakere fra utvalget 
som deltar og som sekretariatet skal melde på. 
  

Alle vedtak ble fattet enstemmig. 
    

Neste kontrollutvalgsmøte er 29. januar 2015, kl. 16.30. 
 
Revetal, 19. november 2014 
for leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen  
rådgiver 
 
 

Sendes til:  
Medlemmer 
Varamedlemmer 
Ordfører 
Rådmann, til orientering 
Deloitte 
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