
1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 05.09.2017 kl. 16:00 
Sted: Rådhuset, Lodgen 
Arkivsak: 16/00208 
  
Tilstede:  Lars Egeland,  

Øyvind Olav Oppegård, 
Gry Aas, 
Trond Mathisen 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne 
  
Andre: KPMG, revisor Rune Johansen 

VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
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Saker til behandling 

27/17 Godkjenning av protokoll 13.06.17  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 27/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 godkjennes.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 godkjennes. 
 
 
 
 

28/17 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Vikarbruk i 
oppvekst, barnehager"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 28/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om arbeidet og status vedrørende 
forvaltningsprosjektet «Vikarbruk i oppvekst, barnehager». Revisor bekreftet at 
rapporten vil foreligge som avtalt innen 06.11.17.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
 
 

29/17 Behandling av selskapskontrollrapport vedr. Smiløkka Arena 
AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 29/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger som følger: 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  
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� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 
____________2017.  
Rapporten oversendes til bystyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon og 
anbefalinger som følger: 
 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
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å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Bystyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget innen 
____________2017.  
 
 
 
Møtebehandling 
Varamedlem Svein Konrad Rui meldte fra at han sitter i styret i Smiløkka Arena AS. 
Utvalget vurderte at han er inhabil, og Svein Konrad Rui fratrådte behandlingen av 
saken. 
 
Revisor gjennomgikk rapporten og hovedfunnene. Det ble blant annet vist til 
regnskapet, eierandel, internkontroll vedrørende innkjøp og salg.  Spørsmål ble 
besvart.  
 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av 
selskapet.» 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger som følger: 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
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forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av 
selskapet. 

 

� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 16.11.2017.  
Rapporten oversendes til bystyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og KPMG sin konklusjon og 
anbefalinger som følger: 
 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i eierskapsmeldingens kapittel 6 
(vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir 
en oppsummering av etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av prinsippene:  

� Prinsipp nr. 2, er delvis innfridd, men punktet om at selskapet skal be om bystyrets 
syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før selskapets styre vedtar disse er ikke 
fulgt. Kravet i eiermeldingen fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig 
dette skal skje. Vi anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke 
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forventninger en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på 
formuleringen i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske styringsorganene 
2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det under omtale av formannskapet i 
kapittel 4.1.2 skrevet at formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til 
kommunens styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette er en 
oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med eiermeldingen på 
dette punkt.  

� Prinsipp nr. 6, om åpenhet, er delvis fulgt. Selskapet praktiserer slik vi opplever det 
åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan kreve innsyn i dokumenter ved 
å legge ut postjournal eller lignende. Vi anbefaler at kommunen ber selskapet om å 
foreta en vurdering om selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

Bystyret vil vurdere hvilken rolle de vil ha i oppfølgingen av selskapet. 

 

� Prinsipp nr. er 10 er delvis fulgt. Det er ikke fremlagt en overordnet risikovurdering 
av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke enkeltområder. Equass-
sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som ligger på attføringsområdet og 
sammen med øvrige vurderinger og rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har 
selskapet i stor grad gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og vurderinger samles 
i et dokument som legges samlet frem for styret i selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det iverksettes tiltak for å 
gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Bystyret ber om en tilbakemelding fra administrasjonen til kontrollutvalget  
innen 16.11.2017. 
 
 
 
 
 

30/17 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 for Tønsberg kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 30/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.031.000,- i budsjett 2018 til tilsyn og 
kontroll i Tønsberg kommune.  
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Totale revisjonstjenester kr 1.387.000,- fordelt som følger:      

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon   kr 1.187.000 
• Forvaltningsrevisjon, (ekstra)      kr    100.000 

• Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr    100.000 
(evt. konkurranseutsetting/kvalitetssikring) 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr     394.000 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000 
 Andre driftsutgifter   kr   50.000   kr     250.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr         2.031.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
 
 
Møtebehandling 
Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 ble lagt frem og behandlet. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.031.000,- i budsjett 2018 til tilsyn og 
kontroll i Tønsberg kommune.  
 
Totale revisjonstjenester kr 1.387.000,- fordelt som følger:      

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon   kr 1.187.000 
• Forvaltningsrevisjon, (ekstra)      kr    100.000 

• Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr    100.000 
(evt. konkurranseutsetting/kvalitetssikring) 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr     394.000 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse, opplæring kr 200.000 
 Andre driftsutgifter   kr   50.000   kr     250.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr         2.031.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
 
 
 
 

31/17 Plan for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 31/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 
2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk planen og nevnte spesielt noen områder som 
investeringsregnskapet, merverdi avgift, IKT og samarbeid med andre kommuner. 
Revisor vil gjøre en gjennomgang av diverse rutiner i Tønsberg kommune. Spørsmål 
ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 
2017 tas til orientering. 
 
 
 
 
 

32/17 Revisors uavhengighetserklæring 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 32/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
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33/17 Kontrakt om revisjonstjenester mellom Tønsberg kommune 
og KPMG, opsjon  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 33/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å forlenge avtalen om revisjonstjenester 
mellom Tønsberg kommune og KPMG med 1 år. 
 
 
 
 
 

34/17 Ny politistasjon i Tønsberg, utbygging  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 34/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
Saken foranlediger ingen tiltak fra kontrollutvalget. 
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35/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 35/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oversikten fra administrasjonen over fond og bruken de 2 siste årene i Tønsberg 
kommune ble kommentert. 
 
Medlemmer i fellesnemnden er valgt. Revisor for fellesnemnden er KPMG, og 
regnskapet for fellesnemnden skal føres av Tønsberg kommune. Det ble vist til 
vedtatte bystyrevedtak i juni 2017. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 

36/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  05.09.2017 36/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor informerte om to foreninger i Tønsberg kommune. Spørsmål ble besvart. 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 28. november 2017. 
 
Revetal, 06.09.17 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
 


