
 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 10.05.2016 kl. 9:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00013 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, Anne Marie Indseth 

 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Einar Hagelund 

  
Forfall:  Per Ove Width 

 
  
Andre: Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke 

Tjøme kommune, rådmann Christine Norum 
      «          «       , økonomisjef Laila Rognaldsen 
KPMG, revisor Rune Johansen  
Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 

 
Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl 09.00. 
Alle saker ble behandlet for åpne dører. 
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11/16 15/00013-
28 Godkjenning av protokoll 01.03.16, Tjøme 2 

12/16 15/00066-5 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme 2 

13/16 15/00070-1 Årsregnskap og årsmelding 2015, 
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2015  3 

14/16 16/00065-1 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
"Kommunesammenslåing" 6 
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15/16 16/00025-8 Behandling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 -2017, Tjøme 7 

16/16 16/00068-1 Referatsaker, Tjøme 9 

17/16 16/00069-1 Eventuelt, Tjøme 10 

    

 
 
Saker til behandling 

11/16 Godkjenning av protokoll 01.03.16, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 11/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.03.16 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.03.16 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
12/16 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 12/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Ordfører informerte om forventninger og samarbeid med kontrollutvalget. Det ble 
nevnt at ordfører mener det er betryggende kontroll kontrollutvalget utfører og 
understreket viktigheten av utvalgets uhildede og uavhengige rolle. Sammenslåingen 
av kommunene Nøtterøy og Tjøme er en krevende prosess, gir administrasjonen 
travle tider og mange utfordrende oppgaver. Det er fokus på mål, rutiner og 
internkontroll.  Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
13/16 Årsregnskap og årsmelding 2015, 
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2015  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 13/16 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 10.05.16 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2015. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2015: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport og revisjonsberetningen 14. april 2016.  
 
Årets regnskapsresultat 2015 viser kr 244.531.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 8.688.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 5,97 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,7% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 



 4  

Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med vesentlig bruk av lån og fond.   
 

Til balansen 
• Gjeldsforhold 

Lånegjelden i kommunen har også økt betydelig i 2015. Netto lånegjeld pr 
31.12.15 er 489,5 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men 
formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Lånegjelden pr. innbygger er 
økende i Tjøme kommune og pr 31.12.14 var lånegjelden pr innbygger kr 
89.029.- og  pr. 31.12.15  var det kr 98.478,-. Det skal nevnes at over 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen fra år til år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

  Ubrukte lånemidler er økt til kr 32,23 mill kr. pr 31.12.15. 
 
 

Likviditet  
Likviditetsgrad er 1,8. Det ligger over normtallet som er satt til 1.  

 

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

Avslutning 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2015. 

 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om mindreforbruket og fokuset på overholdelse av budsjettet. 
Det ble blant annet nevnt budsjettjusteringer, utfordringer med Helse – og 
sosialsektoren, bekymring for skattesvikten i 2015, høyt sykefravær og internkontroll. 
Økonomisjefen la frem kommuneregnskapet 2015 og gjennomgikk hovedpunktene. 
Kontrollutvalget bemerket at årsmeldingen fra administrasjonen er skrevet forståelig, 
selv om det er kommentert mange komplekse områder. Revisor delte ut et 
oppsummeringsnotat over revisjonsarbeidet 2015. Det ble gjennomgått i hovedtrekk. 
Rådmannen og økonomisjefen kommenterte bemerkningene fra revisor. Spørsmål 
ble besvart. 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 10.05.16 behandlet Tjøme kommunes årsregnskap for 
2015. 
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Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2015: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport og revisjonsberetningen 14. april 2016.  
 
Årets regnskapsresultat 2015 viser kr 244.531.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 8.688.000,-.  

 
 
 

Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 5,97 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 1,7% av 
driftsinntektene. Anbefalt normtall fra Teknisk Beregningsutvalg er satt til 
1,75%. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-   
blant annet med vesentlig bruk av lån og fond.   
 

Til balansen 
• Gjeldsforhold 

Lånegjelden i kommunen har også økt betydelig i 2015. Netto lånegjeld pr 
31.12.15 er 489,5 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, men 
formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Lånegjelden pr. innbygger er 
økende i Tjøme kommune og pr 31.12.14 var lånegjelden pr innbygger kr 
89.029.- og  pr. 31.12.15  var det kr 98.478,-. Det skal nevnes at over 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen fra år til år. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

  Ubrukte lånemidler er økt til kr 32,23 mill kr. pr 31.12.15. 
 
 

Likviditet  
Likviditetsgrad er 1,8. Det ligger over normtallet som er satt til 1.  

 

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

Avslutning 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2015. 
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14/16 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
"Kommunesammenslåing" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 14/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan «Kommunesammenslåing» godkjennes med de endringer som 
er beskrevet i problemstillingene. Prosjektet har en ramme på inntil 150 timer som 
forutsettes dekket med budsjetterte midler i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde følgende problemstillinger: 

• 1) I hvilken grad oppfylles mål for arbeidsgiveransvaret i 
Forhandlingsutvalgets utredning? Herunder:  
a) Den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en 
inkluderende prosess i nært samarbeid med de tillitsvalgte og 
medarbeidere.  
b) Ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av etablering av ny 
kommune.  
c) Innplassering av ansatte i ny kommune skal skje med utgangspunkt i 
den nye kommunens behov, samt tilstrebe en tilpasning til den enkeltes 
forutsetninger og ønsker.  
d) Fortrinnsrett vil bli ivaretatt etter reglene i arbeidsmiljøloven og regler 
for virksomhetsoverdragelse  

• 2) I hvilken grad ivaretar arbeidsgiver sitt ansvar i 
omorganiseringen ift arbeidsmiljølovens krav:  
a) Informasjon og drøfting med tillitsvalgte (16-5)  
b) Informasjon til ansatte (§16-6)  

• 3) Hvordan blir kravet til gebyrer på VAR området for selvkost  
ivaretatt i sammenslåingen? 
a) Kartlegge hvordan kravet til gebyrer som er basert på selvkost blir 
ivaretatt? 
b) Kartlegge hvordan selvkostfond skal benyttes eller overføres til ny 
kommune?   
 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 

uttalelse innen 14.01.17 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalget i januar 

2017.  

 
 
 



 7  

 
Møtebehandling 
Prosjektplanen for forvaltningsprosjektet «Kommunesammenslåing» ble grundig 
diskutert, mange kommentarer og spørsmål ble stilt. Utvalget bestemte at prosjektet 
utgår.  
 
Alternative prosjekter ifølge overordnet analyse og «Plan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019» fra revisor ble diskutert. 
 
Ordfører viste til kommunestyret 16.03.16 og det ble derfor diskutert en prosjektplan 
til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av kommunale planer/vedtak» jfr. 
oppfordring fra kommunestyret i vedtak 24/16. Dette var en supplering til Planen for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019». 
 
Kontrollutvalget diskuterte leveringstidspunkt for behandling av rapporten til 
januar/februar 2017. Antall timer til prosjektet som ligger i kontrakten er 110 timer.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppfølging av 
kommunale planer/vedtak». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 05.09.16 
for behandling i kontrollutvalget 20.09.16.  
 
 
 
 
 
15/16 Behandling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 -2017, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 15/16 

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

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

• Tønsberg Renseanlegg IKS, 0,9%  
• Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 4,3% 
• Vestfold Vann IKS, 2,17%  
• Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 2,2% 
• Vestfold Festspillene AS, 1,0% 
• Færder Nasjonalparksenter IKS, 33,33% 
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• Interkommunalt Arkiv IKA, Kongsberg, 1,83%  
 

Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 
Obligatorisk eierskapskontroll  
Den obligatoriske eierskapskontrollen gjennomføres av revisjonsfirmaet 
KPMG eller annen oppdragsgiver for de selskapene som – iht. regelverket 
– er aktuelle for selskapskontroll. 

 

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

 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gikk igjennom den overordnede analysen og kommenterte planen. Spørsmål 
ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

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

• Tønsberg Renseanlegg IKS, 0,9%  
• Vestfold interkommunale Brannvesen IKS, 4,3% 
• Vestfold Vann IKS, 2,17%  
• Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR AS), 2,2% 
• Vestfold Festspillene AS, 1,0% 
• Færder Nasjonalparksenter IKS, 33,33% 
• Interkommunalt Arkiv IKA, Kongsberg, 1,83%  

 
Gjennomføring av selskapskontroll i 2016-2017: 

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

 

Forvaltningsrevisjon 
Det gjennomføres forvaltningsrevisjon av de selskapene det er behov for 
det i perioden 2016-2017. 
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16/16 Referatsaker, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 16/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

FKT, Fagkonferanse / kontroll og tilsyn 7 - 8 juni 2016 
 
Fylkesmannens tilsynskalender pr.30.03.16 
 
VIKS styremøte 15.03.16 
 
Kurs høsten 2016, KPMG arrangerer 4 timers kurs den 08.09.16 vedrørende 
revisjonens oppgaver og arbeid. 

 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalgsmedlemmene bes om å holde av 
08.09.16 for opplæring. 
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17/16 Eventuelt, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 10.05.2016 17/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
 
 
  
 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 20.september 2016. 
 
 
 
Revetal, 18.05.16 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 


