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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 24.11.2016 kl. 15:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Kjetil Edvardsen, nestleder  
Tom Mello, medlem 
Elisabeth Aasland, medlem tilstede i sak 47 - 53 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne Karin Heian 

  
Forfall:  Lise Maier 
  
Andre: Nøtterøy kommune, økonomisjef Kristian Lægreid, 

tilstede i sak 43 - 50 
       «            «        , kommunalsjef Hilde Kari Maugesten, 
tilstede i sak 43 - 44 
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
Møtet begynte kl 15.00. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

43/16 
15/00008-
91 

Godkjenning av protokoll fra 15.09.16 2 

44/16 16/00013-2 
Oppfølging av forvaltningsrapporten 
"Samhandlingsreformen" 

3 

45/16 16/00143-3 
Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Prosessen med planlegging og bygging av Teigar 
ungdomsskole og idrettshall" 

3 
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46/16 
15/00063-
16 

Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Nøtterøy 

4 

47/16 
15/00061-
17 

Orientering om status i interimrevisjon 5 

48/16 
16/00098-
13 

Byggeregnskap Teie barneskole 5 

49/16 16/00180-2 Byggeregnskap Sløyfeveien 6 

50/16 16/00182-1 Byggeregnskap Grensegaten 7 

51/16 16/00159-1 Møteplan 2017 8 

52/16 16/00051-7 Referatsaker, 24.11.16 9 

53/16 16/00172-1 Eventuelt 9 

    

 
 
Saker til behandling 

43/16 Godkjenning av protokoll fra 15.09.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 43/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 15.09.16 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 15.09.16 godkjennes. 
 
 
[Lagre]  
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44/16 Oppfølging av forvaltningsrapporten 
"Samhandlingsreformen" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 44/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Hilde Kari Maugesten orienterte om kommunens samarbeid med 
fastleger. Det handler om pasientsikkerhet innenfor "overganger" i pasientforløpet. 
Med overganger menes der pasient kommer til/fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunen. Kommunalsjefen gjennomgikk anbefalingen og hvilke tiltak som var 
utført. Samhandlingsarbeidet er godt i gang, men prosessene er ikke sluttført. 
Utvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra kommunalsjef Hilde Kari Maugesten tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 

45/16 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Prosessen 
med planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole og 
idrettshall" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 45/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. Kontrollutvalget 
ber om at kontrollutvalgets vedtak sak 36/16 om bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Prosessen med planlegging og bygging av Teigar 
ungdomsskole og idrettshall» blir behandlet i kommunestyret 07.12.16. 
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om saken i kontrollutvalgsmøtet.  
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Den 22.09.2016 ble saken oversendt til administrasjonen for å bli behandlet i 
kommunestyret 02.11.16.  Saken kom ikke opp til behandling i kommunestyret da 
den var uteglemt. Administrasjonen har beklaget dette. Saken vil bli behandlet i 
kommunestyret 07.12.16. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. Kontrollutvalget 
ber om at kontrollutvalgets vedtak sak 36/16 om bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Prosessen med planlegging og bygging av Teigar 
ungdomsskole og idrettshall» blir behandlet i kommunestyret 07.12.16. 
 
[Lagre]  
 
 
 

46/16 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 46/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet i løpet av januar 2017 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte i februar 2017. Kostnaden dekkes av timene i 
inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
Ovennevnte bestilling utgår dersom kommunestyret den 07.12.16 vedtar 
prosjektplanen og gjennomføringen av «Prosessen med planlegging og bygging av 
Teigar ungdomsskole og idrettshall».   
 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget diskuterte saken og vil avvente resultatet av behandlingen av saken; 
«Prosessen med planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall» 
som blir behandlet i kommunestyret 07.12.16. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
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Bestilling av prosjektplan utsettes. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

47/16 Orientering om status i interimrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 47/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen gjennomgikk et notat som ble utdelt på møtet vedrørende 
utført revisjonsarbeid angående inntekter, kundefordringer, innkjøp, lønn, 
investeringsregnskap, mva. og anskaffelser. Det ble bekreftet at ingen vesentlige feil 
er fremkommet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

48/16 Byggeregnskap Teie barneskole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 48/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Teie barneskole, 8243, 8253 og 8263   
er behandlet. Mindreforbruket kr 553.635,- hvorav kr 541.380,- overføres til nytt 
prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten kr 12.255,- tilbakeføres til ubrukte 
lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Teie barneskole, 8243, 8253 og 8263     
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er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 553.635,- hvorav kr 541.380,- overføres 
til nytt prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten kr 12.255,- tilbakeføres til 
ubrukte lånemidler. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Teie barneskole, 8243, 8253 og 8263   
er behandlet. Mindreforbruket kr 553.635,- hvorav kr 541.380,- overføres til nytt 
prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten kr 12.255,- tilbakeføres til ubrukte 
lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Teie barneskole, 8243, 8253 og 8263     
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 553.635,- hvorav kr 541.380,- overføres 
til nytt prosjekt for utbedring av feil og mangler og resten kr 12.255,- tilbakeføres til 
ubrukte lånemidler. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

49/16 Byggeregnskap Sløyfeveien 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 49/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg 8756   
er behandlet. Mindreforbruket kr 291.430,10 eks mva hvorav 
kr 298.123,- tilbakeføres til objekt 8604 «Hovedplan vann» og merforbruket på avløp 
kr 6.693,- dekkes av objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg 8756       
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 291.430,10 eks mva hvorav 
kr 298.123,- tilbakeføres til objekt 8604 «Hovedplan vann» og merforbruket på avløp 
kr 6.693,- dekkes av objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg 8756   
er behandlet. Mindreforbruket kr 291.430,10 eks mva hvorav 
kr 298.123,- tilbakeføres til objekt 8604 «Hovedplan vann» og merforbruket på avløp 
kr 6.693,- dekkes av objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Sløyfeveien Del 2 – VA anlegg 8756       
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket kr 291.430,10 eks mva hvorav 
kr 298.123,- tilbakeføres til objekt 8604 «Hovedplan vann» og merforbruket på avløp 
kr 6.693,- dekkes av objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
 
[Lagre]  
 
 

50/16 Byggeregnskap Grensegaten 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 50/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet «Omlegging avløpsledning Grensegaten» – 8768   
er behandlet. Merforbruket kr 107.700,45  eks mva hvorav 
kr 82.095,49  dekkes av objekt 8747 Labakken – sammenkopling vannledning og  
kr 25.604,96 dekkes fra objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet «Omlegging avløpsledning Grensegaten» – 8768   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 107.700,45  eks mva hvorav 
kr 82.095,49  dekkes av objekt 8747 Labakken – sammenkopling vannledning og  
kr 25.604,96 dekkes fra objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Byggeregnskapet «Omlegging avløpsledning Grensegaten» – 8768   
er behandlet. Merforbruket kr 107.700,45  eks mva hvorav 
kr 82.095,49  dekkes av objekt 8747 Labakken – sammenkopling vannledning og  
kr 25.604,96 dekkes fra objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet «Omlegging avløpsledning Grensegaten» – 8768   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 107.700,45  eks mva hvorav 
kr 82.095,49  dekkes av objekt 8747 Labakken – sammenkopling vannledning og  
kr 25.604,96 dekkes fra objekt 8602 «Hovedplan avløp». 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

51/16 Møteplan 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 51/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som møteplan 2017 for kontrollutvalget i Nøtterøy med 
følgende datoer: 

• Torsdag, 23. februar  
• Torsdag, 27. april  

• Torsdag,   8. juni 

• Torsdag,   7. september 
• Torsdag,   7. desember 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 15.00. 
 
 
Møtebehandling 
Datoene i planen ble diskutert og endret. Utvalget diskuterte også når 
kontrollutvalgsmøtene skal begynne. Det ble enighet om å endre fra kl 15.00 til kl 
15.30. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Nøtterøy med følgende datoer: 



 9  

• Torsdag, 16. februar  

• Torsdag,  4. mai  
• Torsdag,   8. juni 

• Torsdag,   7. september 

• Torsdag,   7. desember 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 15.30 
[Lagre]  
 
 
 

52/16 Referatsaker, 24.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 52/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Forlengelse av kontrakten om revisjonstjenester, kommunestyrevedtak sak 
16/082 

• Smiløkka, styremøte 15.09.16 og 27.10.16 

• VIKS, eierskapsbrev 26.09.16 
• Sjekkliste for kommunereformen 2016 

• Kommunereformprosjektet, sjekkliste for ku, revisor og sekretariat, dreiebok 

• Kommunereformen, sjekkliste for ku, revisor og sekretariat, 
kommunesammenslåing 
 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 

53/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 24.11.2016 53/16 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgskonferansen  2017» 
Norges kommunerevisor forbund,(NKRF) skal arrangere «Kontrollutvalgskonferansen  
2017» den 1. og 2. februar. Programmet er ikke ferdig ennå, med sekretariatet 
sender dette ut på e-post når det foreligger. 
 
Henvendelsen til kontrollutvalget 08.01.16  
Sekretariatet informerte om at saken har vært behandlet hos Fylkesmannen i Østfold 
og at saken har vært oppe i hovedutvalget. Både kommunen og fylkeskommunen har 
avsluttet saken fra sin side. 
 
Stiftelser  
Det ble orientert om at stiftelser ikke kommer innunder oppgavene til kontrollutvalget. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Norges kommunerevisor forbund,(NKRF) skal arrangere «Kontrollutvalgskonferansen  
2017» den 1. og 2. februar. Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta melder i 
fra til sekretariatet som sørger for påmelding innen fristen 15.12.16. 
 
Øvrige referatsaker ble tatt til orientering. 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 16. februar 2017. 
 
 
 
Re, 25.11.16 
Forleder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
 


