
1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 02.05.2017 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 16/00232 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, Per Ove Width, Anne Marie Indseth 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Tjøme kommune, kommunalsjef Johnny Steinsvåg 

Tjøme kommune, økonomisjef Laila Rognaldsen 
KPMG, revisor Rune Johansen 
Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud  
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Innkalling og saker ble godkjent.  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

9/17 16/00232-
16 Godkjenning av protokoll 24.01.17 2 

10/17 17/00111-1 Redegjørelse om offentlig anskaffelser, 
direkteanskaffelser 2 

11/17 17/00057-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsmelding 2016 3 

12/17 16/00231-5 Referatsaker  6 

13/17 16/00247-3 Eventuelt  6 

    

 
 



 2  

 
Saker til behandling 

9/17 Godkjenning av protokoll 24.01.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 9/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 24.01.17 godkjennes 
 
 
 
 
 
10/17 Redegjørelse om offentlig anskaffelser, direkteanskaffelser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 10/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Johnny Steinsvåg orienterte om varslingen, avtalene som var inngått, 
rapportene fra BDO og KPMG, anbudsregler og samarbeid med Nøtterøy kommune. 
Kommunen er blitt bedre på utforming av krav i avtalene nå enn tidligere. For meget 
innbetalt til Vital-gruppen er tilbakebetalt til Tjøme kommune. Kommunalsjefen delte 
ut et notat angående saken. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Administrasjonens håndtering og oppfølging av saken har vært tilfredsstillende. 
Redegjørelsen fra kommunalsjef Johnny Steinsvåg tas til orientering. 
 
 
 
 
 
11/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsmelding 
2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 11/17 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 02.05.17 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2016: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport, og revisjonsberetningen 6. april 2017.  
 
Årets regnskapsresultat 2016 viser kr 276.566.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 12.430.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 4,2 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,1% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. Resultatet har blant annet bakgrunn i tydelig styring, god 
skatteinngang og at rentenivået har vært lavt. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med bruk av lån, mva-kompensasjon, mottatte avdrag på lån og 
refusjoner.   
 

Til balansen 
• Gjeldsforhold 

Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2016. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.16 til 60,1 mill. kr fra 49,4 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.16 er redusert fra 489,5 mill kr. til 482,9 mill. kr. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men formidlingslån og lån til VAR-
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området medtatt. Det skal nevnes at ca. halvparten av lån gjelder 
innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til 
kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende gjeldsutviklingen fra 
tidligere år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 32,23 mill kr. i 2015 til 14,06 mill kr pr 
31.12.16. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2016.  

 

Til den interne kontrollen 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen. 
 

Avslutning 
Kontrollutvalget har registrert at forberedelser til oppbygging av Færder kommune 
har vært i fokus i 2016. Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere 
merknader til Tjøme kommunes årsregnskap for 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen la frem regnskapet og orienterte om driften og investeringene i 2016 
og om budsjettdisiplinen. Det ble i tillegg informert om vertskommunesamarbeidet 
med Nøtterøy kommune. Spørsmål ble besvart. Revisor gjennomgikk 
revisjonsarbeider for 2016 og bekreftet at det ikke var noen vesentlige svakheter i 
regnskapet 2016. Kontrollutvalget er meget fornøyd med budsjettstyringen i 
kommunen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 02.05.17 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2016: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport, og revisjonsberetningen 6. april 2017.  
 
Årets regnskapsresultat 2016 viser kr 276.566.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 12.430.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 



 5  

Netto driftsresultat er 4,2 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,1% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. Resultatet har blant annet bakgrunn i tydelig styring, god 
skatteinngang og at rentenivået har vært lavt. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med bruk av lån, mva-kompensasjon, mottatte avdrag på lån og 
refusjoner.   
 

Til balansen 
• Gjeldsforhold 

Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2016. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.16 til 60,1 mill. kr fra 49,4 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.16 er redusert fra 489,5 mill kr. til 482,9 mill. kr. Da er 
pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men formidlingslån og lån til VAR-
området medtatt. Det skal nevnes at ca. halvparten av lån gjelder 
innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til 
kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende gjeldsutviklingen fra 
tidligere år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 32,23 mill kr. i 2015 til 14,06 mill kr pr 
31.12.16. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2016.  

 

Til den interne kontrollen 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen. 
 

Avslutning 
Kontrollutvalget har registrert at forberedelser til oppbygging av Færder kommune 
har vært i fokus i 2016. Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere 
merknader til Tjøme kommunes årsregnskap for 2016. 
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12/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 12/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Tilsynskalender fra Fylkesmannen 2017 
Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
Protokoll fra styremøte i VIKS 06.03.17 
 
Kontrollutvalgsleder informerte referatsakene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
13/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.05.2017 13/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
. 
 
Vedtak  
. 
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Neste møte i kontrollutvalget er 12. september 2017. 
 
Revetal, 02. 05.17 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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