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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 15/00006 
  
Tilstede:  Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie (SV), Geir Morten 

Stenhaug (Frp) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie (H) 
Andrew Knight (SV) 

  
Forfall:  Ulf Lund Halvorsen (MdG) 

Henriette Øygarden (SP) 
  
Andre: Ivar Jostedt, kommunalsjef Re kommune sak 19/16 og 20/16 

Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor VKR 
Gaute Hesjedal, VIKS 

  
Møteleder: Turid Evensen, nestleder 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
Møtet ble satt kl. 18.00. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
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Saker til behandling 

19/16 Godkjenning av protokoll fra møte 07.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 19/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 07.04.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 07.04.16 godkjennes. 
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20/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2015 for Re kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 20/16 
 
 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 18.05.1 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte 
årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.04.16. I tillegg har revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 

Driftsregnskapet for 2015 viser kr 457 887 334 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 865 441. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt regnskapsmessig 
resultat på ca. 7,9 mill. kr. Resultatet oppnås gjennom vedtatt budsjettert bruk av 
8,9 mill. kr fra bufferfond. Rådmannen påpeker selv at uten denne 
inntektsføringen ville overskuddet vært 0, hvilket ville gitt et mer riktig bilde av 
situasjonen. 

• Rammeområdene Helse og velferd og Teknikk og næring har henholdsvis 3,5 og 
3,3 mill. kr i merforbruk. Samlet sett har virksomhetene et merforbruk på 1,8 mill. 
kr. 

• Regnskapet viser et netto driftsresultat på -0,3 mill. kr hvilket tilsvarer -0,04 % av 
driftsinntektene. Korrigert for bruk av bufferfond er netto driftsresultat - 0,2 %. 
Anbefalt norm fra Teknisk beregningsutvalg for netto driftsresultat er 1,75 % noe 
som ville tilsvart overskudd på ca. 11,6 mill. kr. Resultatet gir ikke rom for 
investeringer med driftsmessige konsekvenser.  

• Kontrollutvalget vil peke på behovet for å styre mot et netto driftsresultat i tråd 
med anbefalingene  

 
Til investeringsregnskapet: 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i tråd med forskriften med et 
udekket/udisponert beløp på kr 0.  

 
Til balansen 

Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld fordeler seg på pensjonsforpliktelser med 762 mill. 
kr og andre lån med 719 mill. kr. 

• Netto gjeld som belaster driften har steget fra 381 mill. kr i 2014 til 449 mill. kr. 
Det tilsvarer 67 % av driftsinntektene.  

• Lånefinansiering påvirker kommunens økonomiske handlefrihet og kan på sikt 
svekke tjenestetilbudet. 79 % av lånegjelden har flytende rente. Eventuelle 
renteøkninger vil gi store utslag. 
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• Kontrollutvalget vil for øvrig vise til revisors bemerkning i revisjonsberetningen om 
låneopptak ut over vedtatt låneramme. Utvalget registrerer at rådmannen vil 
korrigere dette ved budsjettrevisjon i 2016. 
  
Likviditet  

• Regnskapet viser at Re kommune har en likviditetsgrad 2 (mest likvide 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld) på 0,82. Tallet bør være større enn normtallet som 
er 1. 

• Kontrollutvalget viser til sin tidligere uttrykte bekymring for effekten av 
inntektsføring av premieavvik og anbefaler at det opprettes et premieavviksfond 
som i vesentlig grad kan dekke denne forpliktelsen. 

• Kontrollutvalget konstaterer at disposisjonsfondet er redusert med 8,9 mill. kr jfr. 
budsjettvedtak, til 11,3 mill. kr. Sett opp mot kommunens månedlige lønnsutgifter 
utgjør ikke fondet mer enn ca. 1/3. Utvalget henstiller om at denne reserven 
styrkes. 

 
Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget viser til eget kapittel om internkontroll i rådmannens årsberetning.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen. I 
rapport fra virksomhetskontroll ved Teknikk og Næringstjenester påpekes manglende 
budsjettering på enkeltprosjekter, og at det videre ikke er samsvar mellom 
budsjettposter og bokførte utgifter knyttet til ansvar. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget vil påpeke at Re kommune har en meget stram økonomi. Et negativt 
netto driftsresultat, merforbruk i virksomhetene og høy andel lånegjeld viser at 
kommunen står overfor økonomiske utfordringer i årene som kommer.  
 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Ivar Jostedt orienterte om hovedtrekkene i årsregnskapet. 
Sammenlignet med andre kommuner er resultatet for Re svakt.  
Revisor Linn Therese Bekken gjennomgikk årsmelding til kontrollutvalget fra VKR. 
Utvalget stilte spørsmål og saken ble diskutert. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtatt uttalelse:  
Kontrollutvalget har i møte 18.05.1 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte 
årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.04.16. I tillegg har revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 

Driftsregnskapet for 2015 viser kr 457 887 334 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 865 441. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt regnskapsmessig 
resultat på ca. 7,9 mill. kr. Resultatet oppnås gjennom vedtatt budsjettert bruk av 
8,9 mill. kr fra bufferfond. Rådmannen påpeker selv at uten denne 
inntektsføringen ville overskuddet vært 0, hvilket ville gitt et mer riktig bilde av 
situasjonen. 

• Rammeområdene Helse og velferd og Teknikk og næring har henholdsvis 3,5 og 
3,3 mill. kr i merforbruk. Samlet sett har virksomhetene et merforbruk på 1,8 mill. 
kr. 

• Regnskapet viser et netto driftsresultat på -0,3 mill. kr hvilket tilsvarer -0,04 % av 
driftsinntektene. Korrigert for bruk av bufferfond er netto driftsresultat - 0,2 %. 
Anbefalt norm fra Teknisk beregningsutvalg for netto driftsresultat er 1,75 % noe 
som ville tilsvart overskudd på ca. 11,6 mill. kr. Resultatet gir ikke rom for 
investeringer med driftsmessige konsekvenser.  

• Kontrollutvalget vil peke på behovet for å styre mot et netto driftsresultat i tråd 
med anbefalingene  

 
Til investeringsregnskapet: 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i tråd med forskriften med et 
udekket/udisponert beløp på kr 0.  

 
Til balansen 

Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld fordeler seg på pensjonsforpliktelser med 762 mill. 
kr og andre lån med 719 mill. kr. 

• Netto gjeld som belaster driften har steget fra 381 mill. kr i 2014 til 449 mill. kr. 
Det tilsvarer 67 % av driftsinntektene.  

• Lånefinansiering påvirker kommunens økonomiske handlefrihet og kan på sikt 
svekke tjenestetilbudet. 79 % av lånegjelden har flytende rente. Eventuelle 
renteøkninger vil gi store utslag. 

• Kontrollutvalget vil for øvrig vise til revisors bemerkning i revisjonsberetningen om 
låneopptak ut over vedtatt låneramme. Utvalget registrerer at rådmannen vil 
korrigere dette ved budsjettrevisjon i 2016. 
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Likviditet  

• Regnskapet viser at Re kommune har en likviditetsgrad 2 (mest likvide 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld) på 0,82. Tallet bør være større enn normtallet som 
er 1. 

• Kontrollutvalget viser til sin tidligere uttrykte bekymring for effekten av 
inntektsføring av premieavvik og anbefaler at det opprettes et premieavviksfond 
som i vesentlig grad kan dekke denne forpliktelsen. 

• Kontrollutvalget konstaterer at disposisjonsfondet er redusert med 8,9 mill. kr jfr. 
budsjettvedtak, til 11,3 mill. kr. Sett opp mot kommunens månedlige lønnsutgifter 
utgjør ikke fondet mer enn ca. 1/3. Utvalget mener det er kritisk at denne reserven 
blir styrket innen utgangen av 2017. Utvalget viser til tidligere vurderinger om 
behov for ca. 30 mill. kr på disposisjonsfond. 

 
Til den interne kontrollen 
Kontrollutvalget viser til eget kapittel om internkontroll i rådmannens årsberetning.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen. I 
rapport fra virksomhetskontroll ved Teknikk og Næringstjenester påpekes manglende 
budsjettering på enkeltprosjekter, og at det videre ikke er samsvar mellom 
budsjettposter og bokførte utgifter knyttet til ansvar. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget vil påpeke at Re kommune har en meget stram økonomi. Et negativt 
netto driftsresultat, merforbruk i virksomhetene og høy andel lånegjeld viser at 
kommunen står overfor økonomiske utfordringer i årene som kommer 
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21/16 Rapport Gjennomgang av avvikssystemet ved Re Helsehus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 21/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til revisors konklusjoner. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapporten 
er fulgt opp innen 01.11.2016. 
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til kontrollutvalgets vedtak. 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig til kontrollutvalget om 
hvordan rapporten er fulgt opp innen 01.11.2016. 
 
 
 
Møtebehandling 
Rapporten ble gjennomgått ved forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen. Utvalget 
diskuterte saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak 
Kontrollutvalget viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til revisors konklusjoner. 
 
Kontrollutvalget henstiller rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

3. Rådmannen bes lage en tidsplan for oppfølging av revisors anbefalinger. 
 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på hvordan rapporten 
er fulgt opp innen 01.11.2016. 
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
helsehus» og slutter seg til kontrollutvalgets vedtak. 
 
Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger: 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar 
for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres. 
 

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 
sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til planen. 
 

3. Rådmannen bes lage en tidsplan for oppfølging av revisors anbefalinger. 
 

Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig til kontrollutvalget om 
hvordan rapporten er fulgt opp innen 01.11.2016 
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22/16 Habilitet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 22/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber rådmannen om en kort skriftlig orientering om hvordan fokus på 
habilitet ivaretas blant ansatte og folkevalgte innen 01.10.16.  
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23/16 Eventuelt Re 18.05.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 18.05.2016 23/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble foreslått å flytte møtet som er planlagt 06.10.16 da dette er midt i høstferien. 
19.10.16 ble foreslått som ny dato. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Møtet som er planlagt 06.10.16 flyttes til 19.10.16. 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet 19.50 
 
Neste møte: 25.08.16 
 
 
Revetal 20.05.16 
For nestleder av kontrollutvalget i Re kommune, Turid Evensen 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 


