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Kontrollutvalget i Larvik kommune 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
Dato:  21.10.14 
Møtested:   Romberg.gt 4, Møterom Brunlanes 
  
 
Disse møtte:      Forfall:    
Ingar Døler, leder       Finn Kristian Marthinsen  
Live Jetlund, nestleder 
Janne Ekmann, medlem 
Kjersti Michaelsen, medlem  
Anne Hilde Kjønniksen, varamedlem 
 
I tillegg møtte: 
Oppdragsrevisor Morten Sagli, TKR 
Daglig leder VIKS, Orrvar Dalby, sekretær 
 
 
MØTELEDER: Ingar Døler 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent. Alle saker ble behandlet for åpne dører.  
Møtet ble satt kl 18.00. 
 
SAKNR. Sakstittel 
  
33/14  Godkjenning av protokoll fra 9.september 2014. 
   

Vedtak: 
  Protokoll fra møte 9.september 2014 godkjennes. 
 
34/14 Forslag til budsjett 2015 for kontroll og tilsyn i Larvik kommune –  
 Brev fra Telemark kommunerevisjon IKS datert 17.oktober og 

21.oktober 2014 om Larvik kommunes driftstilskudd for 2015 ble utdelt 
og gjennomgått. Forslag til budsjett for 2015 ble foreslått redusert i 
henhold til dette. 
 
Vedtak: 

 Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr.3.098.000 i 
budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Larvik kommune. 

 
Revisjonstjenester ( regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, tilleggsressurs 

 tilsvarende 15% av timeinnsats i regnskapsrevisjon 
 og særattestasjoner)        kr. 2.404.000 
 
 Sekretariatstjenester fra VIKS       kr.  444.000 



 

 

 

 2

 Selskapskontroll        kr.   50.000 
 
 Til kontrollutvalgets disposisjon inkl.møtegodt-  kr.  200.000 
 Gjørelse 
 
 Saken oversendes til videre behandling i kommunestyret.  
   
35/14 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2014 – del 1. 
 Oppdragsrevisor Morten Sagli redegjorde for revisjonsstrategien og 

svarte på spørsmål. 
  
 Vedtak: 
 Revisors orientering om overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjonen 2014 tas til etterretning. 
 
36/14 Revisor orienterer  
 Oppdragsrevisor Morten Sagli orienterte om en del forhold som 

revisjonen arbeider med og svarte på spørsmål. 
 

Vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om at revisor framlegger en skriftlig vurdering av 
kommunens finansreglement til møtet 1.desember 2014.  

 
37/14  Torstvedt skole 

Kontrollutvalget drøftet saken. 
 
  Vedtak: 

 Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen fra Finn Kristian Marthinsen 
datert 26.september 2014, men finner ikke på nåværende tidspunkt 
grunnlag for å iverksette nærmere undersøkelser vedrørende 
investeringsprosjektet Torstvedt 1-7 skole, flerbrukshall, familiesenter 
og barnehage. 
 
Det konstateres at kommunestyret har fattet endelig vedtak om 
forprosjekt og fastsettelse av investeringsramme, jfr. sak 081/14. I 
rådmannens saksframlegg er det redegjort for hvordan kostnadene har 
utviklet seg i planfasen fram til godkjent forprosjekt. 
 
Ut fra prosjektets store investeringsramme, ønsker imidlertid 
kontrollutvalget regelmessig økonomi- og framdriftsrapportering. 
 

38/14  Referatsaker 
 Vedlegg: Protokoll fra styremøte i VIKS 11.09.2014. 
  
Avklaring av habilitet – artikkel i Kommunal rapport av Jan F.Bernt 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 
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39/14  Eventuelt 

1.Revisor orienterte om at det blir visse endringer i 
forvaltningsprosjektet «Etikk og varsling». Kartlegging av varslingssaker 
og undersøkelse av om varslingssakene er håndtert i samsvar med 
rutinene, faller bort som eget punkt. Ellers blir det strukturelle endringer 
i forhold til planen, av hensyn til disponering av stoffet og 
leservennlighet. 
2.Kontrollutvalget ønsker at det gis plass på kommunens 
folkevalgtopplæring etter valget 2015 for en orientering om 
kontrollutvalgets mandat og arbeidsmetoder. 
3.Sekretæren refererte en henvendelse fra TKR om overgangen til ny 
valgperiode og leveranser av forvaltningsprosjekt . Kontrollutvalget 
sluttet seg til den prosess som TKR foreslo. 
4.Sekretæren opplyste at VIKS har fått nye hjemmesider. 
5.Rutinen med annonsering av åpne møter i kontrollutvalget svikter. 
Sekretæren anmodes om å ta dette opp med kommunen. 

  
 

Alle vedtak ble fattet enstemmig. 
 

Møtet avsluttet kl. 19.30 
 

Neste møte mandag 1.desember 2014 
 

 
 
Revetal,22.10.2014  
for leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Ingar Døler 
 
 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS 
   (sign) 

 
Sendes til: 
Medlemmer 
Varamedlemmer 
Ordfører 
Rådmann 
TKR, avd. Lardal og 
Larvik  
 
 
 


