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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen 
Arkivsak: 15/00045 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Ingvar Kjørum, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Anne Lise Olafsen, medlem 
Trond Nauf, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Ragnar Sundklakk, administrasjonssjef, sak 13/16-14/16 

Ole K. Grinde, økonomisjef, sak 13/16- 14/16 
Marianne Wolden Bråthen, leder regnskapsrevisjon VKR 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

13/16 15/00045-
47 Godkjenning av protokoll fra møte 6.april 2016. 2 

14/16 15/00107-5 Horten kommune - Årsregnskap og Årsmelding 2015. 3 

15/16 16/00075-2 Horten Medisinske senter KF - særregnskap 2015. 7 

16/16 16/00067-1 Bestilling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016-2019. 8 

17/16 15/00104- Referater 9 
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29 

18/16 15/00104-
28 Eventuelt 9 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
 
 
Saker til behandling 

13/16 Godkjenning av protokoll fra møte 6.april 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.05.2016 13/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.april 2016 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 6.april 2016 godkjennes. 
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14/16 Horten kommune - Årsregnskap og Årsmelding 2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.05.2016 14/16 
 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 18.mai 2016 behandlet Horten kommunes årsregnskap og 
årsmelding 2015. 
 
INNLEDNING 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
administrasjonssjefens årsmelding 2015, revisjonsberetningen datert 15.april 2016 
og nummerert brev 1/2016 fra revisor. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget 
med muntlig informasjon. 
 
TIL ØKONOMISTYRINGEN 
 
Driften. 
 
Årsregnskapet for Horten kommune for 2015 viser kr. 1.217.509.374 til fordeling drift 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.0. 
 
Netto driftsresultat. 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er en viktig indikator på 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at netto driftsresultat 
over tid bør utgjøre minst 1,75%. Årsregnskapet for Horten kommune for 2015 viser 
et netto driftsresultat på kr. 38,1 millioner som er ca. kr.10 millioner bedre enn 
regulert budsjett. Netto driftsresultat i 2015 utgjør 2,1% av brutto driftsinntekter. 
I 2013 og 2014 utgjorde netto driftsresultat 1,9% og 2,2%. Kontrollutvalget er tilfreds 
med at stram budsjettstyring over tid gir regnskapsresultater som er bedre enn den 
anbefalte normen. 
 
Premieavvik. 
Premieavviket (differensen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad) representerer en stor usikkerhet for kommunenes økonomi. 
Kontrollutvalget konstaterer at premieavviket for 2015 ble kun kr.1,1 million, mot 
kr.34,8 millioner for 2014. 
 
 
 
Avvik på kommunalområdene. 
Det er kun mindre avvik på tjenesteområdene mellom regulert budsjett og regnskap, 
noe som vitner om god budsjettdisiplin og tett oppfølging. Kontrollutvalget har 
registrert at merforbruket på Helse og velferd er vesentlig mindre enn tidligere år, noe 
som er positivt. 
 
Investeringer. 
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Investeringsregnskapet viser at det er investert i anleggsmidler for kr. 219,1 millioner   
i 2015, mot kr.142,7 millioner i 2014. Investeringene er imidlertid ca. kr. 60 millioner 
lavere enn budsjettert, noe som hovedsakelig skyldes tidsmessig forskyvning av 
kostnader for et par store byggeprosjekter. Investeringsregnskapet er oppgjort i 
balanse. 
 
Balansen 
 
Gjeldsforhold. 
Kommunens samlede langsiktige lånegjeld har i 2015 økt med kr. 173 millioner til 
kr.1 621,5 millioner. Dersom en holder utenfor formidlingslån, lån opptatt av Horten 
Havn og lån til vann- og avløpssektoren som finansieres via avgiftene, utgjør den 
langsiktige gjelden for Horten kommune kr. 1 042,8 millioner. Lovens minstekrav for 
nedbetaling av langsiktig gjeld er oppfylt. 
 
Likviditet 
Kontrollutvalget har notert seg at likviditeten vurderes som anstrengt og anbefaler i 
tråd med tidligere uttalelser at den styrkes.   
 
Fond 
Kontrollutvalget er tilfreds med at kommunen gjennom flere år har klart å sette av 
midler på disposisjonsfondet. I 2015 er disposisjonsfondet økt med kr.32,5 millioner 
og det utgjør kr.101,7 millioner ved utgangen av året. 
 
Revisjonsberetning. 
Regnskapet er revidert av Vestfold Kommunerevisjon som 15.april 2016 har avgitt en   
normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Revisor har bekreftet at opplysningene i årsmeldingen om årsregnskapet er 
konsistente med årsregnskapet. 
 
Til den interne kontrollen. 
Vestfold Kommunerevisjon har 15.april 2016 oversendt nummerert brev nr.1/2016 til 
kontrollutvalget, med kopi til administrasjonssjef og økonomisjef. Når det gjelder 
bakgrunnen for det nummererte brevet skriver revisor: 

«I forbindelse med revisjon av årsregnskapet 2015 for Horten kommune er 
det avdekket svakheter i den interne kontrollen rundt avstemminger tilknyttet 
lønnsområdet». 

Horten kommune har ikke etablert rutine for løpende avstemming av lønnssystemet 
mot regnskapet for 2015. 

 
Dette forholdet ble påpekt i revisors årsmelding i fjor og dessuten i kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet for 2014.Kontrollutvalget har med bakgrunn i revisors 
løpende rapportering gjennom 2015, vedtatt å bestille et forvaltningsprosjekt om 
«Internkontroll lønn». 
Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for situasjonen og ber om at nødvendige rutine 
for løpende avstemming av lønnssystem mot regnskap blir etablert så snart som 
mulig. 
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Revisjonen har ikke rapportert til kontrollutvalget om andre svakheter i den interne 
kontrollen i 2015. 
 
Avslutning. 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Horten 
kommunens regnskap for 2015. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen presenterte hovedpunkter i årsregnskapet 2015 og svarte på 
spørsmål sammen med administrasjonssjefen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget har i møte 18.mai 2016 behandlet Horten kommunes årsregnskap og 
årsmelding 2015. 
 
INNLEDNING 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
administrasjonssjefens årsmelding 2015, revisjonsberetningen datert 15.april 2016 
og nummerert brev 1/2016 fra revisor. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget 
med muntlig informasjon. 
 
TIL ØKONOMISTYRINGEN 
 
Driften. 
 
Årsregnskapet for Horten kommune for 2015 viser kr. 1.217.509.374 til fordeling drift 
og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr.0. 
 
Netto driftsresultat. 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er en viktig indikator på 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har anbefalt at netto driftsresultat 
over tid bør utgjøre minst 1,75%. Årsregnskapet for Horten kommune for 2015 viser 
et netto driftsresultat på kr. 38,1 millioner som er ca. kr.10 millioner bedre enn 
regulert budsjett. Netto driftsresultat i 2015 utgjør 2,1% av brutto driftsinntekter. 
I 2013 og 2014 utgjorde netto driftsresultat 1,9% og 2,2%. Kontrollutvalget er tilfreds 
med at stram budsjettstyring over tid gir regnskapsresultater som er bedre enn den 
anbefalte normen. 
 
Premieavvik. 
Premieavviket (differensen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad) representerer en stor usikkerhet for kommunenes økonomi. 
Kontrollutvalget konstaterer at premieavviket for 2015 ble kun kr.1,1 million, mot 
kr.34,8 millioner for 2014. 
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Avvik på kommunalområdene. 
Det er kun mindre avvik på tjenesteområdene mellom regulert budsjett og regnskap, 
noe som vitner om god budsjettdisiplin og tett oppfølging. Kontrollutvalget har 
registrert at merforbruket på Helse og velferd er vesentlig mindre enn tidligere år, noe 
som er positivt. 
 
Investeringer. 
Investeringsregnskapet viser at det er investert i anleggsmidler for kr. 219,1 millioner   
i 2015, mot kr.142,7 millioner i 2014. Investeringene er imidlertid ca. kr. 60 millioner 
lavere enn budsjettert, noe som hovedsakelig skyldes tidsmessig forskyvning av 
kostnader for et par store byggeprosjekter. Investeringsregnskapet er oppgjort i 
balanse. 
 
Balansen 
 
Gjeldsforhold. 
Kommunens samlede langsiktige lånegjeld har i 2015 økt med kr. 173 millioner til 
kr.1 621,5 millioner. Dersom en holder utenfor formidlingslån, lån opptatt av Horten 
Havn og lån til vann- og avløpssektoren som finansieres via avgiftene, utgjør den 
langsiktige gjelden for Horten kommune kr. 1 042,8 millioner. Lovens minstekrav for 
nedbetaling av langsiktig gjeld er oppfylt. 
 
Likviditet 
Kontrollutvalget har notert seg at likviditeten vurderes som anstrengt og anbefaler i 
tråd med tidligere uttalelser at den styrkes.   
 
Fond 
Kontrollutvalget er tilfreds med at kommunen gjennom flere år har klart å sette av 
midler på disposisjonsfondet. I 2015 er disposisjonsfondet økt med kr.32,5 millioner 
og det utgjør kr.101,7 millioner ved utgangen av året. 
 
Revisjonsberetning. 
Regnskapet er revidert av Vestfold Kommunerevisjon som 15.april 2016 har avgitt en   
normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Revisor har bekreftet at opplysningene i årsmeldingen om årsregnskapet er 
konsistente med årsregnskapet. 
 
Til den interne kontrollen. 
Vestfold Kommunerevisjon har 15.april 2016 oversendt nummerert brev nr.1/2016 til 
kontrollutvalget, med kopi til administrasjonssjef og økonomisjef. Når det gjelder 
bakgrunnen for det nummererte brevet skriver revisor: 
«I forbindelse med revisjon av årsregnskapet 2015 for Horten kommune er det 
avdekket svakheter i den interne kontrollen rundt avstemminger tilknyttet 
lønnsområdet». 
Horten kommune har ikke etablert rutine for løpende avstemming av lønnssystemet 
mot regnskapet for 2015. 
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Dette forholdet ble påpekt i revisors årsmelding i fjor og dessuten i kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet for 2014.Kontrollutvalget har med bakgrunn i revisors 
løpende rapportering gjennom 2015, vedtatt å bestille et forvaltningsprosjekt om 
«Internkontroll lønn». 
Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for situasjonen og ber om at nødvendige rutine 
for løpende avstemming av lønnssystem mot regnskap blir etablert så snart som 
mulig. 
 
Revisjonen har ikke rapportert til kontrollutvalget om andre svakheter i den interne 
kontrollen i 2015. 
 
Avslutning. 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Horten 
kommunens regnskap for 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
15/16 Horten Medisinske senter KF - særregnskap 2015. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.05.2016 15/16 
 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 18.mai 2016 behandlet særregnskapet for Horten 
Medisinske Senter KF for 2015. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og årsberetningen 
for 2015, samt revisjonsberetningen fra Vestfold Kommunerevisjon, datert 15.april 
2016.  
Regnskapet for 2015 viser et negativt netto driftsresultat på kr.256 298 og et 
tilsvarende regnskapsmessig merforbruk.  
 
Investeringsregnskapet viser totale investeringer på kr.48,9 millioner i 2015. I dette 
beløpet er inkludert nedbetaling av tidligere års merforbruk på kr. 4,0 millioner. 
  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere kommentarer til årsregnskap 2015 for Horten 
Medisinske Senter KF. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskap og årsberetning ble kommentert. Kontrollutvalget diskuterte den uklarhet 
som det er redegjort for i beretningen om at nestleder og et styremedlem trakk seg 
pr.31.12.2015.    
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 18.mai 2016 behandlet særregnskapet for Horten 
Medisinske Senter KF for 2015. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og årsberetningen 
for 2015, samt revisjonsberetningen fra Vestfold Kommunerevisjon, datert 15.april 
2016.  
Regnskapet for 2015 viser et negativt netto driftsresultat på kr.256 298 og et 
tilsvarende regnskapsmessig merforbruk.  
 
Investeringsregnskapet viser totale investeringer på kr.48,9 millioner i 2015. I dette 
beløpet er inkludert nedbetaling av tidligere års merforbruk på kr. 4,0 millioner. 
  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere kommentarer til årsregnskap 2015 for Horten 
Medisinske Senter KF. 
 
 
 
 
 
16/16 Bestilling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2016-2019. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.05.2016 16/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller fra Vestfold Kommunerevisjon overordnet analyse og forslag 
til plan for selskapskontroll for Horten kommune for perioden 2016-2019.  
Utgiftene dekkes innenfor rammene av vedtatt budsjett for kontroll og tilsyn i Horten 
kommune for 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær og revisor kommenterte saken og svarte på spørsmål. Innspill til den 
overordnede analysen ble notert av revisor. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
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Kontrollutvalget bestiller fra Vestfold Kommunerevisjon overordnet analyse og forslag 
til plan for selskapskontroll for Horten kommune for perioden 2016-2019.  
Utgiftene dekkes innenfor rammene av vedtatt budsjett for kontroll og tilsyn i Horten 
kommune for 2016. 
 
 
 
 
 
17/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.05.2016 17/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Månedsregnskapet pr. mars 2016 ble kommentert.  
 
Kontrollutvalget ønsker et besøk på Granly skole i forbindelse med møtet 
14.september 2016, samt orientering om prosjektstyring og status for prosjektet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  

1. Referatsaken tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ønsker et besøk på Granly skole i forbindelse med møtet 

14.september 2016, samt orientering om prosjektstyring og status for 
prosjektet. Fra kontrollutvalgets side er den løpende rapportering om 
prosjektet som er mottatt så langt for detaljert. En mere overordnet 
rapportering hadde vært ønskelig. 

 
 
 
 
 
 
18/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.05.2016 18/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
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Framlegges uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelse fra administrasjonssjefen datert 12.mai 2016 om prioritering av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter ble inngående drøftet.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har drøftet henvendelse fra administrasjonssjefen datert 12.mai 
2016. Henvendelsen realitetsbehandles i kontrollutvalgets møte 15.juni 2016. 
Administrasjonssjef og barnevernsleder inviteres til møtet.  
 
 
 
Møtet slutt kl.20.10. 
 
 
Revetal 19.mai 2016 
 
For leder av kontrollutvalget i Horten, Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær. 
 
 
 
 
 


