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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 07.09.2017 kl. 15:30 
Sted: Møterom A 
Arkivsak: 16/00227 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Kjetil Edvardsen, nestleder 
Tom Mello, medlem 
Lise Maier, medlem 

 Elisabeth Aasland, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Nøtterøy kommune kommunalsjef Margrethe Løgavlen 
Møteleder: 
 

Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. 
 
Kontrollutvalgsleder beklaget igjen at innkalling og saker kun var lagt ut på 
kommunens nettside et par dager før kontrollutvalgsmøtet skulle avholde sitt møte 
07.09.17. Innkalling og saker var heller ikke tilgjengelig på utvalgets Ipader til tiden. 
Kontrollutvalgsmøtet var ikke medtatt i kunngjøringen fra kommunen.  
Denne behandling fra Nøtterøy kommunes administrasjon er påpekt fra 
kontrollutvalget tidligere, senest i mai 2017. Behandlingen er ikke tilfredsstillende. 
Rådmannen inviteres for å redegjøre for rutiner og gi svar på løsninger slik at denne 
praksisen ikke føres videre inn i nye Færder kommune.   
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
Møtet begynte kl 15.30. 
 
Nyansatt rådgiver på VIKS, Anja Ottervang Eriksen presenterte seg for 
kontrollutvalget. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 
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19/17 
16/00227-
38 

Godkjenning av protokoll 08.06.2017 2 

20/17 17/00109-8 Orientering om gravearbeidet i Smithsrødveien 3 

21/17 16/00222-5 Plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 3 

22/17 17/00150-2 Revisors uavhengighetserklæring 2017 4 

23/17 17/00167-2 Byggeregnskap, Grindstuveien nedre del 5 

24/17 17/00160-1 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018, Færder kommune 6 

25/17 17/00137-2 Tema "Varsling", tiltak 7 

26/17 
16/00225-
11 

Referatsaker 9 

27/17 16/00226-9 Eventuelt 10 

    

 
 
Saker til behandling 

19/17 Godkjenning av protokoll 08.06.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.06.2017 godkjennes.  
 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.06.2017 godkjennes 
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20/17 Orientering om gravearbeidet i Smithsrødveien 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Margareth Løgavlen forklarte forholdene i forbindelse med vann- og 
avløpsgravingen. Det ble nevnt at det er dårlige grunnforhold på stedet som medførte 
ekstraarbeid. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering 
 
 
 
 

21/17 Plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 21/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon og plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om planen og områder som er aktuelle å revidere 2017. Det ble 
nevnt at kommunen arbeider med et nytt finansreglement og økonomireglement som 
revisor vil følge opp og kontrollere. Revisor vil også følge opp tidligere påpekte 
bemerkninger.  Revisor vil i tillegg følge opp IKT, og selskapet «Jarlsberg IKT» som 
er nylig etablert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors informasjon og plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 tas til orientering. 
Revisor informerte om selskapet «Jarlsberg IKT», og kontrollutvalget ber rådmannen 
om en orientering vedrørende etableringen av selskapet på neste 
kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 
 
 

22/17 Revisors uavhengighetserklæring 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken ble behandlet. 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering 
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23/17 Byggeregnskap, Grindstuveien nedre del 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 23/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del, 8713  
er behandlet og har et mindreforbruk totalt på kr 26.591.  
 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del     
er behandlet og godkjent med et mindreforbruk på kr 26.591,-. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapet ble behandlet, og saken ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del, 8713  
er behandlet og har et mindreforbruk totalt på kr 26.591.  

  
Kontrollutvalget ber administrasjonen i fremtiden om at opplysninger om avvik i 
forhold til opprinnelig budsjett skal fremkomme i byggeregnskapet. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del     
er behandlet og godkjent med et mindreforbruk på kr 26.591,-. 
 
Kommunestyret ber administrasjonen i fremtiden om at opplysninger om avvik i 
forhold til opprinnelig budsjett skal fremkomme i byggeregnskapet. 
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24/17 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018, Færder kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 24/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.531.000 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Revisjonstjenester totalt kr 1.064.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 969.000 

• Forvaltningsrevisjon (ekstra midler)   kr  0     

• Selskapskontroll      kr   95.000 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 267.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   100.000 
 Andre driftsutgifter   kr   100.000  kr     200.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.531.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om budsjettet for 2018 for Færder kommune. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.531.000 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Revisjonstjenester totalt kr 1.064.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 969.000 

• Forvaltningsrevisjon (ekstra midler)   kr  0     

• Selskapskontroll      kr   95.000 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 267.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   100.000 
 Andre driftsutgifter   kr   100.000  kr     200.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.531.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret 
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25/17 Tema "Varsling", tiltak 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 25/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å vurdere følgende tiltak i forbindelse 
med tema «varsling»:  
 
Kvalitetslosen 
Det ble opplyst at hovedverneombudet ikke kan følge saken i kvalitetslosen etter at 
den er lukket. Det bør vurderes om hovedverneombudet kan få tilgang i systemet til 
ovennevnte. 
 
Det ble opplyst at kvalitetslosen ikke ivaretar varsler som gjelder nærmeste 
overordnede, da det ikke er mulighet i systemet å melde til høyere nivå. 
Kontrollutvalget mener dette er en svakhet i systemet og bør vurderes. 
 
Tidlig innsats 
Tidlig innsats bør vurderes i større grad, når signaler fremkommer på alle nivåer, 
også på virksomhetsledernivået. 
 
Sluttintervju 
Det bør vurderes sluttintervjuer i enkelte tilfeller, der hvor det er mistanke om at 
arbeidsforholdet er årsaken til at den ansatte slutter. 
 
Oppfølging i etterkant av saken 
Det bør vurderes om «de som varsler» og «den som blir varslet om» i etterkant av 
saken skal i større grad få oppfølging. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Det bør vurderes om funn i medarbeiderundersøkelser skal bli analysert og følges 
opp ytterligere. 
 
Dilemmatrening 
Det bør vurderes å skape mer trygghet og kultur for den enkelte ansatte ved å få 
bedre kjennskap til etiske retningslinjer og varslingsplakaten via dilemmatrening lagt 
inn i et årshjul. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
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Saken ble diskutert, og enkelte endringer ble foretatt i forhold til forslag til vedtak. 
Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen for å få en orientering om hvilke planer 
og tiltak som vil bli gjennomført samt overført til nye Færder kommune.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å vurdere følgende tiltak i forbindelse 
med tema «varsling»:  
 
Kvalitetslosen 
Det ble opplyst at hovedverneombudet ikke kan følge saken i kvalitetslosen etter at 
den er lukket. Det bør vurderes om hovedverneombudet kan få slik tilgang.  
 
Det ble opplyst at kvalitetslosen ikke ivaretar varsler som gjelder nærmeste 
overordnede, da det ikke er mulighet i systemet å melde til høyere nivå. 
Kontrollutvalget mener dette er en svakhet. 
 
Tidlig innsats 
Sørge for tidlig innsats i større grad, når negative signaler fremkommer på alle 
nivåer, også på virksomhetsledernivået. 
 
Sluttintervju 
Foreta sluttintervjuer i de tilfeller, der hvor det er mistanke om at arbeidsforholdet er 
årsaken til at den ansatte slutter. 
 
Oppfølging i etterkant av saken 
Følge opp «de som varsler» og «den som blir varslet om» i etterkant av saken i 
større grad. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Funn i medarbeiderundersøkelser må bli analysert og følges opp ytterligere. 
 
Dilemmatrening 
Igjennom dilemmatrening skape mer trygghet og kultur for den enkelte ansatte ved å 
få god kjennskap til etiske retningslinjer og varslingsplakaten. 
 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på foreslåtte tiltak fra rådmannen i 
kontrollutvalgsmøtet 07.12.17. 
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26/17 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 26/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til brev av 30.06.2017 om vedtektsendringer.  Endringene vedrørende 
vedtektene er i prosess, og styret i VIKS behandlet det i styremøte 28.08.2017. 
 
Orientering fra prosjektleder, Toril Eeg den 12.09.17 om kommunesammenslåingen 
til Færder kommune blir holdt som planlagt på Tjøme i kommunestyresalen. 
 
Nestleder Kjetil Edvardsen refererte fra styremøte i VIKS 28.08.17. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
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27/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 27/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 7. desember 2017. 
 
 
Revetal, 08.09.2017 
For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
 
 
 
 


