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Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune 
 
MØTEPROTOKOLL 
 

 
Møtested:  Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen 
  
 
Møtedag:  29. januar 2015 
 
DISSE MØTTE:      DISSE MØTTE IKKE: 
Terje Fuglevik, leder     Harald Rygh, medlem 
Aud Eiken, nestleder     
Kjell Danielsen, medlem 
Lise Maier, medlem 
Liv Sjøblom, vara 
 
 
DESSUTEN MØTTE: 
Nøtterøy kommune, økonomisjef Kristian Lægreid  
KPMG, statsautorisert revisor, Siv Karlsen Moa  
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 
 
Møteleder: Terje Fuglevik 
 
Innkallingen og sakslisten ble godkjent og møtet ble satt kl. 16.35.  
Alle saker ble behandlet for åpne dører.  
 
 
Saksliste: 

 
01/15  Godkjenning av protokoll fra KU-møte 18. november 2014 

Vedtak: 
Protokollen fra 18.11.14 godkjennes. 

 
 
02/15  Oppfølging kunst og gaver som er i kommunens eie 

Kontrollutvalgsleder innledet saken og økonomisjefen orienterte om at 
saken ble tatt tak i 2012. Alle virksomhetene skulle rapportere til 
kulturetaten om gaver og kunst i sine avdelinger.  Dette arbeidet er 
utført manuelt. Registreringsskjemaet til kunst og gaver er benyttet i de 
nye byggene som er oppført. Ny gjennomgang av gjenstandene blir 
antagelig  utført hvert 5 år, det vil si 2016/2017. I budsjett behandlingen 
for 2015 er det ikke satt av spesielle midler til dette området. Utvalget 
hadde spørsmål om oppbevaring og forsikring. Spørsmålene ble 
besvart. 
Vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 

  



 

 

 

 

2 

 
 
 
03/15  Rådmannen orienterer om pensjonsfondet 

Økonomisjefen orienterte om pensjonsfondet, premieavviket og 
skjevheten mellom inntektsføringen og utgiftsføringen. Økonomisjefen 
orienterte også om lånopptaket i januar 2015 og reglene rundt 
låneopptak. Reglene for offentliganskaffelser gjelder også for 
låneopptak og skal på Doffin. Dette har KOFA slått fast.  En uavhengig 
part skal ta i mot tilbudene og overlevere de til kommunen samlet. Lånet 
som ble tatt opp i januar 2015 er på 10 år og har fast rente. Det vil 
antagelig bli ytterligere låneopptak i 2015. Spørsmål både om 
pensjonsfondet og låneopptak ble besvart. 
Vedtak: 
Informasjonen fra økonomisjefen tas til orientering. 

 
 
04/15  Årsrapport for kontrollutvalget 2014, Nøtterøy kommune  
  Saken ble behandlet. 

Vedtak: 
1. Utkastet til Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune 

vedtas som Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Nøtterøy 
kommune. 

2. Årsrapport 2014 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune oversendes 
kommunestyret. 

 
 

05/15  Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
  Alternative prosjekter ble diskutert. 

Vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for 
forvaltningsprosjektet 
"Forvaltningsrevisjon av bygningsmessige forhold og vedlikehold av 
kommunale bygg" som leveres til sekretariatet innen 25.03.15. 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.  

 
 
06/15  Revisor presenterer seg  

 Partner og statsautorisert revisor fra KPMG, Siv Karlsen Moa 
presenterte seg og firmaet KPMG. Det ble informert blant annet  om 
arbeidsform, representasjon i møter, kontaktperson, samarbeid og 
dialog mellom kontrollutvalget og revisjon. 
 Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 

 
   
07/15  Referatsaker:  

• Henvendelse fra C. Berg Jacobsen av 13.12.14 
Kontrollutvalget er kjent med at saken skal behandles i 
rettsapparatet. Kontrollutvalget har derfor ikke anledning til å gå 
nærmere inn i saken. Det er organet som behandler saken som 
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avgjør om noen av medlemmene er inhabile, jfr forvaltningsloven §8. 
2. ledd er det bestemt at det er organet selv( i dette tilfelle 
formannskapet) som avgjør spørsmålet. Kommunens klageinstans 
er underlagt de samme lovbestemmelser som andre politiske utvalg 
og må avklare sin egen habilitet. Kontrollutvalget overprøver ikke 
politiske flertalls vedtak. Ytterligere veiledning kan fås ved å ta 
kontakt med Nøtterøy kommune eller Fylkesmannen i Vestfold. 

Vedtak: 

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen fra C. Berg 
Jacobsen. Kontrollutvalget er kjent med at saken skal behandles i 
rettsapparatet. Kontrollutvalget har derfor ikke anledning til å gå 
nærmere inn i saken. Eventuelt kan ytterligere veiledning fås ved å 
ta kontakt med Nøtterøy kommune eller Fylkesmannen i Vestfold. 

• Øvrige referatsaker 

• Endringer i kommuneloven, KMD 19.12.14 
• Budsjettet for tilsyn og kontroll 2015  
• Endelig program til kontrollutvalgskonferansen februar 2015 
 

Sekretariatet informerte om de øvrige referatsakene.  
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

8/15  Eventuelt   
• Årsrapporten fra skatteoppkreveren 2014  

Sekretariatet gjennomgikk hovedpunktene i rapporten. 
 

• Kontrollrapporten fra skatteetaten  
Sekretariatet gjennomgikk hovedpunktene i rapporten. 
 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2014 
Kontrollutvalgsleder er forhindret i å delta på kommunestyremøtet i 
februar 2015, og utvalget ønsker derfor at kontrollutvalgets 
årsrapport 2014 blir tatt opp i kommunestyret  den 18. mars 2015.  
 

• Nettsiden til Nøtterøy kommune 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om at nettsidene til 
kontrollutvalget fortsatt inneholder feil opplysninger. Økonomisjefen 
informerte at det jobbes med saken og nettsidene. Utvalget stilte 
spørsmål ved at kommunens nye nettsider ble lagt ut før sidene var 
ferdig kvalitetsbehandlet.  Spørsmål ble besvart.  
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en tilbakemelding på de nye 
nettsidene  til Nøtterøy kommune og oppdatering av dem.   

     
 

Alle vedtak ble fattet enstemmig. 
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Neste kontrollutvalgsmøte er 7. mai 2015, kl. 16.30. 
 
Revetal, 3. februar 2015 
for leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen  
rådgiver 
 
 
Sendes til:  
Medlemmer 
Varamedlemmer 
Ordfører 
Rådmann, til orientering 
Deloitte 
KPMG 

 
 


