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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 15.09.2016 kl. 15:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik 

Tom Mello 
Lise Maier 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ivar Sætre 
Tore Sten Gjertsen 

  
Forfall:  Kjetil Edvardsen, nestleder 

Elisabeth Aasland, medlem 
  
Andr: Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg 

       «            «        , eiendomssjef Anders Bjerknes 
KPMG revisor Rune Johansen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Det var ingen merknader til innkalling og sakslisten. 
Kontrollutvalgsmøtet ble lukket i sak 42/16 vedrørende rådmannens orientering om 
Vestre Bolæren jfr. kommuneloven §31 og henholdsvis offentlighetsloven §23 og 
§24. 
Møtet begynte kl 15.05. 
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Saker til behandling 

31/16 Godkjenning av protokoll av 02.06.16, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 31/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.06.2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.06.2016 godkjennes. 
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32/16 Oppfølging av forvaltningsrapport "Bygningsmessige forhold 
og vedlikehold av kommunale bygg", Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 32/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen og eiendomssjefen redegjorde for oppfølgingen av tiltakene som var 
beskrevet i forvaltningsrapporten «Bygningsmessige forhold og vedlikehold av 
kommunale bygg». Rådmannen har satt i gang nye rutiner og maler for oppfølging. 
Eiendomssjefen orienterte om organiseringen og utviklingen pr dags dato, 
kvalitetslosen, kartlegging av vedlikehold på boliger, rutiner og prosesser som skal 
danne grunnlaget for en vedlikeholdsplan.  
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 

33/16 Budsjett for tilsyn og kontroll 2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 33/16 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.230.000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune. Det tas forbehold om at VIKS-budsjettet blir 
vedtatt på styremøtet 05.09.16. 
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Revisjonstjenester totalt kr 803.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 738.000 

• Forvaltningsrevisjon      kr  0     
• Selskapskontroll      kr   65.000 

Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 277.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   80.000 
 Andre driftsutgifter   kr   70.000  kr     150.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.230.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet gjennomgikk budsjettet og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.230.000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Nøtterøy kommune.  
 
Revisjonstjenester totalt kr 803.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 738.000 

• Forvaltningsrevisjon      kr  0     
• Selskapskontroll      kr   65.000 

Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 277.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   80.000 
 Andre driftsutgifter   kr   70.000  kr     150.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.230.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
 
 

34/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 
2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 34/16 
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Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune med følgende 
rekkefølge: 

 

• Gjennomføring av store prosjekter; 
Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

• Ivaretagelse av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

• Arkiv; post arkivfunksjon 

• Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 
oppfølging av meldinger og lovbrudd  

• IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 
nsprosjekt Tema 

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 

Saken videresendes til kommunestyret for behandling.  
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde og gjennomgikk planen og endringer som var foretatt. Spørsmål 
ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune med følgende 
rekkefølge: 

 

• Gjennomføring av store prosjekter; 
Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 
anskaffelser), gjennomføring og kontroll 

• Ivaretagelse av personopplysninger; systemer og rutiner 
samt praktisering innenfor helse og oppvekst 

• Arkiv; post arkivfunksjon 
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• Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 
oppfølging av meldinger og lovbrudd  

• IKT-systemene, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware 
nsprosjekt Tema 

 
1. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
2. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 

 
 
 
 
 

35/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 2017, 
Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 35/16 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune, aktuelle selskap er 
følgende: 

• Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 9,79%  

• Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 19% 

• Tønsberg Renseanlegg IKS, 27,1%  
 

Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 
a. Obligatorisk eierskapskontroll  

Den obligatoriske eierskapskontrollen gjennomføres av revisjonsfirmaet 
KPMG eller annen oppdragsgiver for de selskapene som – iht. regelverket 
– er aktuelle for selskapskontroll. 

 

b. Forvaltningsrevisjon 
Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de selskapene det er behov for i 
perioden 2016-2017. 
 

Saken videresendes til kommunestyret for behandling. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk planen for selskapskontroll. Spørsmål ble besvart 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2016 og 2017 i Nøtterøy kommune, aktuelle selskap er 
følgende: 

• Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 9,79%  
• Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 19% 

• Tønsberg Renseanlegg IKS, 27,1%  
 

Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 
a. Obligatorisk eierskapskontroll  

Den obligatoriske eierskapskontrollen gjennomføres av revisjonsfirmaet 
KPMG eller annen oppdragsgiver for de selskapene som – iht. regelverket 
– er aktuelle for selskapskontroll. 

 

b. Forvaltningsrevisjon 
Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de selskapene det er behov for i 
perioden 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 

36/16 Behandling av prosjektplan "Prosessen med planlegging og 
bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 36/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles forvaltningsrapport vedrørende «Prosessen med planlegging og bygging 
av Teigar ungdomsskole og idrettshall» i henhold til fremlagte prosjektplan med 
problemstillinger:  
 
1. I hvilken grad har kommunen etterlevd god praksis for prosjektstyring i den 
innledende fasen av Teigar-prosjektet? 
 
a. Styringsdokumentasjon  
 
b. Grunnlag for politiske vedtak  
 
c. Risikovurderinger i forbindelse med valg av entrepriseform og bruk av rådgivere i 
    prosjektet  
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d. Kvalitetssikring  
 
 
2. I hvilken grad er Teigar-prosjektet gjennomført i henhold til god praksis for 
prosjektstyring? 

a. Klarhet i roller og ansvar for kommunens prosjektinvolverte  

b. Håndtering av risiko og usikkerhet  

c. Endringshåndtering  

d. Kvalitetssikring  

e. Økonomistyring og rapportering  
 
3. I hvilken grad er det etablert erfaringsbaserte endringer og forbedringer i policy og 
rutiner for senere investeringsprosjekter?  
 
Prosjektplanen oversendes til kommunestyret for behandling. 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeides av KPMG og leveres til sekretariatet med 
uttalelse fra rådmannen 31.12.2016 med bruk av inntil 225 timer herav 135 timer og 
kr. 100.000,- fra budsjettet i 2016. 
 
Ovennevnte forutsetter at kommunestyret har godkjent problemstillingene og gir 
eventuelt nødvendige tilleggsmidler. 
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte i saken. Kommunestyrets vedtak ble referert. Saken 
ble grundig drøftet. Revisor svarte på spørsmål vedrørende prosjektplanen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak 16/51. Det vises videre til 
rettskraftig dom, Agder Lagmannsrett 02.07.2015 og kontrollutvalgets samt 
kommunestyrets behandling av byggeregnskapet. Kontrollutvalget er i tvil om 
en forvaltningsrevisjonsrapport vil gi nye vesentlige opplysninger i saken. 
Kontrollutvalget anbefaler derfor å avslutte saken uten at forvaltningsrevisjon 
blir gjennomført. 

2. Subsidiært anbefaler kontrollutvalget den vedlagte prosjektplanen. 
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37/16 Revisor orienterer om planen for revisjon høsten 2016  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 37/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon og plan tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte og gjennomgikk strategiplanen for interimsrevisjon. Spørsmål ble 
besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon og plan tas til orientering. 
 
 
 
 
 

38/16 Revisors uavhengighetserklæring, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 38/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2016 tas til orientering. 
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39/16 Kontrakt med opsjon om revisjonstjenester mellom Nøtterøy 
kommune og KPMG 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 39/16 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Nøtterøy kommune og KPMG med 1 år.  
KPMG blir kommunens revisor også for regnskapsåret 2017. 
 
Saken videresendes kommunestyret for behandling. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Nøtterøy kommune og KPMG med 1 år.  
KPMG blir kommunens revisor også for regnskapsåret 2017. 
 
Saken videresendes kommunestyret for behandling 
 
 
 
 
 

40/16 Kontrollutvalgsreglement for Færder  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 40/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Nøtterøy kontrollutvalg har ingen merknader til fremlagt forslag til reglementet for 
kontrollutvalget for Færder kommune.   
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Møtebehandling 
Sekretariatet informerte og saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Nøtterøy kontrollutvalg har ingen merknader til fremlagt forslag til reglementet for 
kontrollutvalget for Færder kommune. 
 
 
 
 

41/16 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 41/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Styremøte i VIKS 05.09.16 
• Opplæring 08.09.16 fra KPMG til kontrollutvalgene i Tønsberg, Tjøme og 

Nøtterøy 

• Høringsuttalelse om ny kommunelov; Orientering om forslag til ny 
kommunelov og høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene, VIKS 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
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42/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 15.09.2016 42/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Et kontrollutvalgsmedlem hadde spurt om møtetidspunktet til kontrollutvalget kunne 
endres til senere på dagen. Spørsmålet ble utsatt. 
Rådmannen ble spurt om å orientere om Vestre Bolæren.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmannen om Vestre Bolæren ble tatt til orientering. 
Forespørselen om flytting av kontrollutvalgets møtetidspunkt ble utsatt. 
 
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 24. november 2016. 
 
 
 
 
Forleder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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