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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 28.04.2016 kl. 15:00 
Sted: kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, Elisabeth Aasland, Lise Maier, Tom Mello 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lise Karin Midtbø 

  
Forfall:  Kjetil Edvardsen 
  
Andre: Nøtterøy kommune, ordfører Roar Jonstang, til stede i sak 

11/16 til og med  sak 14/16 og sak 19/16 
Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg  
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 

 
  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen.  
Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 19/16 ble flyttet før sak 15/16. 
Møtet startet kl 15.00. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11/16 15/00008-
36 Godkjenning av protokoll 18.02.16, Nøtterøy 2 

12/16 15/00056-5 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Nøtterøy 3 

13/16 15/00056-6 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger 
og samarbeid, Nøtterøy 3 

14/16 15/00060-1 
Årsregnskapet 2015 – Årsberetning 2015, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet  
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15/16 16/00054-1 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
2016 - 2017, Nøtterøy 7 

16/16 15/00063-
12 

Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Nøtterøy 8 

17/16 16/00054-2 Bestille overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 - 2017, Nøtterøy 9 

18/16 15/00057-
25 Virksomhetsbesøk, Nøtterøy 10 

19/16 15/00065-
16 Henvendelse til kontrollutvalget, Nøtterøy 10 

20/16 16/00051-1 Referatsaker, Nøtterøy 11 

21/16 15/00057-
24 Eventuelt, Nøtterøy  12 

    

 
 
Saker til behandling 

11/16 Godkjenning av protokoll 18.02.16, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 11/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 18.02.16 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18.02.16 godkjennes. 
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12/16 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 12/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører orienterte om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid. I 
den forbindelse nevnte ordfører gode tiltak fra kontrollutvalget som kan medføre til en 
godt drevet kommune. Viktige områder er økonomi, etiske retningslinjer, oppfølging, 
internkontroll/retningslinjer, sikre god kompetanse og gode forvaltningsprosjekt. 
Ordfører nevnte at kommunikasjonen fra kontrollutvalget til kommunestyret er nyttig 
slik at informasjonen blir både skriftlig og muntlig.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
 
 
 
13/16 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 13/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmann tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann orienterte om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid. 
Rådmannen presiserte viktigheten av gode problemstillinger i 
forvaltningsrevisjonsrapportene som blir bestilt. I tillegg nevnte rådmannen blant 
annet varslinger, henvendelser, rutiner, beredskapsplaner og oppgaver i forhold til 
kommunesammenslåingen. Rådmannen nevnte også at kontrollutvalget har et 
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overordnet nivå, og at kontrollutvalget er kommunestyrets høyre hånd. Saken ble 
diskutert og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmann tas til orientering 
 
 
 
 
 
14/16 Årsregnskapet 2015 – Årsberetning 2015, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommuneregnskapet  
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 14/16 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 28.04.16 behandlet Nøtterøy kommunes Årsregnskap og 
Årsberetning 2015. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2015 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 15. april 2016.  

 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.068.927.488,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 58.233.584,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Nettodriftsresultat er 40,1 mill. kr som utgjør 2,6% av sum driftsinntekter. 
Resultatet skyldes blant annet lavere pensjonskostnader, moderat 
lønnsoppgjør og driftsforbedringsstiltak.  For å finansiere nye investeringer 
som medfører driftsmessige konsekvenser i fremtiden er resultatet 2,6% over 
anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra tekniskberegningsutvalg er satt til 
1,75%. 
 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, statlig overføringer, bruk av fond og lån har finansiert 
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investeringene i 2015. Kontrollutvalget registrerer at det er mindre 
investeringsaktivitet i kommunen enn fjoråret. 

 

 

Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 
betydelig mindre grad enn i 2014. Gjelden har økt i 2015 med 0,15 mill. kroner 
til 1.602 mill. kroner. Det vil si kr 74.095,- pr. innbygger 31.12.15. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i  
skoler, idrettshall, kjøp av eiendom, sykehjem og på VAR-området.  Økt gjeld 
vil redusere handlefriheten til kommunen, men for å møte fremtiden og 
endringer er det avsatt midler til et rentebufferfond på 8 mill kr som skal dekke 
ubudsjettert renteøkning.  Kravet til minstegrensen for betaling av avdrag er 
overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er 150,99 mill. kr pr 31.12.15. Det betydelige beløpet er 
knyttet til investeringsprosjekter. Fremdriften i investeringene som gir utgifter 
har naturligvis ikke samme takt som inntektene/låneopptaket.    
 

• Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet har økt i regnskapsåret 2015 til 2 i 
likviditetsgrad. Det ligger over normtallet som er satt til 1. 
 

 

Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater fra revisor om den 
internkontrollen i 2015.   
 

Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen. Revisor har ikke gitt signaler om at de regnskapstekniske 
forholdene ikke er tilfredsstillende. 
  

Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2015.  
 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen gjennomgikk hovedpunktene i kommuneregnskapet 2015. 
Rådmannen informerte ytterligere om driften, lånegjeld og pensjon. Revisor delte ut 
og gjennomgikk et notat med oppsummering av revisjonen for regnskapsåret 2015. 
Spørsmål ble besvart.   
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 28.04.16 behandlet Nøtterøy kommunes Årsregnskap og 
Årsberetning 2015. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2015 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 15. april 2016.  

 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.068.927.488,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 58.233.584,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Nettodriftsresultat er 40,1 mill. kr som utgjør 2,6% av sum driftsinntekter. 
Resultatet skyldes blant annet lavere pensjonskostnader, moderat 
lønnsoppgjør og driftsforbedringsstiltak.  For å finansiere nye investeringer 
som medfører driftsmessige konsekvenser i fremtiden er resultatet 2,6% over 
anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra tekniskberegningsutvalg er satt til 
1,75%. 
 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, statlig overføringer, bruk av fond og lån har finansiert 
investeringene i 2015. Kontrollutvalget registrerer at det er mindre 
investeringsaktivitet i kommunen enn fjoråret. 

 

 

Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 
betydelig mindre grad enn i 2014. Gjelden har økt i 2015 med 0,15 mill. kroner 
til 1.602 mill. kroner. Det vil si kr 74.095,- pr. innbygger 31.12.15. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i  
skoler, idrettshall, kjøp av eiendom, sykehjem og på VAR-området.  Økt gjeld 
vil redusere handlefriheten til kommunen, men for å møte fremtiden og 
endringer er det avsatt midler til et rentebufferfond på 8 mill kr som skal dekke 
ubudsjettert renteøkning.  Kravet til minstegrensen for betaling av avdrag er 
overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er 150,99 mill. kr pr 31.12.15. Det betydelige beløpet er 
knyttet til investeringsprosjekter. Fremdriften i investeringene som gir utgifter 
har naturligvis ikke samme takt som inntektene/låneopptaket.    
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• Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet har økt i regnskapsåret 2015 til 2 i 
likviditetsgrad. Det ligger over normtallet som er satt til 1. 
 

 

Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater fra revisor om den 
internkontrollen i 2015.   
 

Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen. Revisor har ikke gitt signaler om at de regnskapstekniske 
forholdene ikke er tilfredsstillende. 
  

Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2015.  
 
 
 
 
 
15/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 
2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 15/16 

 
 
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: 

• IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  
• Etikk og habilitet, system og rutiner for varsling, 

oppfølging av meldinger og lovbrudd 
• Prosjektstyring, planlegging, bestilling (offentlige 

anskaffelser), gjennomføring og kontroll 
• Flyktninger, systemer og rutiner for oppfølging, 

koordinering og boligforvaltningen  
• Håndtering av personopplysninger; systemer og rutiner 

samt praktisering innenfor helse og oppvekst 
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• Utfordringer spesielt knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

• Byggesaksbehandling, følges lover/regler og rutiner ved 
behandlingen 
nsprosjekt Tema 

Kontrollutvalget vil se alle valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter i lys av 
omstillingsfasen vedrørende kommunesammenslåingsprosessen med fokus 
på arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon.  
 

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. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om temaer vedrørende kommunesammenslåingen som kan 
være av betydning for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisor gjennomgikk 
overordnetanalyse. Den overordnet analyse ble diskutert samt prioriteringer av 
foreslåtte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Spørsmål ble besvart. Rådmannen skal 
komme tilbake med innspill fra ledergruppen om temaer for forvaltningsrevisjon. 
Utvalget ønsker en plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter som er aktuell og nyttig i 
forhold til den situasjonen kommunen har vedrørende kommunesammenslåingen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 02.06.16. 
 
 
 
 
16/16 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 16/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 18. mai 2016 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 2. juni 2016. Kostnaden dekkes av timene i inngått 
kontrakt med inntil ________ timer.   
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Kontrollutvalget vil se at valgte forvaltningsrevisjonsprosjekt er i lys av omstillings 
fasen vedrørende kommunesammenslåings prosessen med fokus på 
arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon. 
 
Det tas forbehold om at kommunestyret vedtar fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 
2016 – 2017. 
 
 
 
Møtebehandling 
På bakgrunn av at «Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2017» ble utsatt, utsettes 
også bestilling av prosjektplan. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 02.06.16. 
 
 
 
 
17/16 Bestille overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 
- 2017, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 17/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 
2016-2017 bestilles fra KPMG. Analysen og planen framlegges for behandling i 
kontrollutvalget i møte 2. juni 2016. Utgiften dekkes av budsjett for selskapskontroll 
2016 inntil kr. 20.000,-. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet opplyste at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 
kommunens interesser i selskaper m.m. Det er et krav om en plan som baserer seg 
på en overordnet analyse. Tidligere er det foretatt selskapskontroll i de heleide 
selskapene Nøtterøy kommune har. Utvalget diskuterte saken og vil vurdere 
videreføring av planen da kommunen er i en kommunesammenslåings prosess.    
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste kontrollutvalgsmøte 02.06.16. 
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18/16 Virksomhetsbesøk, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 18/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte alternativer for virksomhetsbesøk.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtok virksomhetsbesøk 02.06.16 på sykehjem. Sekretariatet 
ordner med avtaler, møtelokaler for ku-møtet, møtetidspunkt og bespisning.   
 
 
 
19/16 Henvendelse til kontrollutvalget, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 19/16 

 
Forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling. 
 
Møtebehandling 
Ordfører kommenterte henvendelsen fra Jørn Magdahl på lik linje med svaret gitt til 
kommunestyret.  Hver enkelt sak ble kommentert og kritikken ble tatt alvorlig. 
Henvendelsen om avvik fra Jørn Magdal er tatt opp av rådmannen i ledergruppen. 
Rådmannen og ordfører beklaget avvikene. Saken ble diskutert og spørsmål ble 
besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører ble tatt til orientering. Rådmannen gir en tilbakemelding til 
kontrollutvalget innen 15.09.16 om resultatet av hva som er utført av tiltak.  
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20/16 Referatsaker, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 20/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Informasjonene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

• Virksomhetsplan 2016 fra skatteoppkreveren i Nøtterøy 
 
Fylkesmannens tilsynskalender pr.30.03.16 

•  
FKT, Fagkonferanse / kontroll og tilsyn 7 - 8 juni 2016 

•  
VIKS styremøte 15.03.16 

 
• Kurs høsten 2016, KPMG arrangerer 4 timers kurs den 08.09.16 vedrørende 

revisjonens oppgaver og arbeid.  
 

Ovennevnte punkter ble referert av kontrollutvalgsleder og sekretariatet. 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene ble tatt til orientering. Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta 
på FKT-samlingen gir beskjed til sekretariatet.  Kontrollutvalgsmedlemmene holder 
av 08.09.16 for opplæring fra KPMG. 
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21/16 Eventuelt, Nøtterøy  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 28.04.2016 21/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder refererte til et båtforeningsmøte. Saken ble diskuterte, og 
rådmannen svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmann ble tatt til orientering. 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte i Nøtterøy kommune er 2. juni 2016. 
 
For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver  
VIKS  
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