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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 26.04.2017 kl. 16:00 
Sted: Rådhuset, Lodgen  
Arkivsak: 16/00208 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Øyvind Olav Oppegård, 

Tove Rise Kværne 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne Gro Valen, Svein Konrad Rui  

  
Forfall:  Gry Aas, Trond Mathisen 
  
Andre: Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, sak 10/17 – 14/17 

       «               «       , ordfører Petter Berg, sak 11/17 – 14/17 
       «               «       , økonomisjef Jørn Erik Borge 
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00.  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/17 16/00208-
12 Godkjenning av protokoll 28.02.17 2 

11/17 17/00106-1 Orientering om beredskapsledelsen ang. bomber på 
Vallø, 19.03.17 3 

12/17 17/00096-1 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  3 

13/17 17/00105-1 Henvendelse vedr. utbyggingssøknad for ny 
politistasjon i Tønsberg 4 

14/17 17/00054-2 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen 2016 4 
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15/17 16/00204-1 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Tønsberg 7 

16/17 17/00097-1 Bestille selskapskontroll 8 

17/17 16/00206-6 Referatsaker  9 

18/17 16/00207-4 Eventuelt  9 

    

 
 
  
Saker til behandling 

10/17 Godkjenning av protokoll 28.02.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 10/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.02.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble kommentert i sak 07/17 at henvendelsen var fra et medlem av St. Olav 
katolske menighet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.02.17 godkjennes med tilføyelse av «et 
medlem» fra St. Olav katolske menighet i  teksten av møtebehandlingen sak 07/17. 
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11/17 Orientering om beredskapsledelsen ang. bomber på Vallø, 
19.03.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 11/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget fikk orientering om beredskapen vedrørende «Vallø-bomben» 
angående kommunens ansvar og organisering. Rådmannen informerte utvalget om  
erfaringene med å takle en skarp situasjon. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er tilfreds med kommunens håndtering av saken. 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
12/17 Henvendelse fra Vestfold kommunerevisjon  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 12/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Brev av 18. april 2017 fra Vestfold kommunerevisjon i forbindelse med 
kommunesammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner ble drøftet. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til henvendelsen fra Vestfold kommunerevisjon og sier, «ja» til 
en kort presentasjon på kontrollutvalgsmøtet i juni 2017. 
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13/17 Henvendelse vedr. utbyggingssøknad for ny politistasjon i 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 13/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen, mottatt  brev  22.03.17 fra advokatfirma Lie 
& Co. DA på vegne av Sameiet Baglergaten 2 vedrørende behandling av 
utbyggingssøknad for ny politistasjon i Tønsberg. Det ble også vist til Fylkesmannens 
vurdering – omgjøringsbegjæring – klage – gbnr 1002/84 – 1002/235 – 1002/343 – 
1002/537 og 1002/418 - Baglergaten – Tønsberg – rive garasjeanlegg. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget avventer uttalelsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og til administrasjonen har behandlet saken. 
 
 
 
 
 
14/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 14/17 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2017 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
oppsummering av revisjon 2016 fra KPMG og revisjonsberetningen datert 06.04.17.   
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Årets regnskapsresultat 2016 viser i driftsregnskapet kr 2.118.652.527,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 61.900.727,-. 
 

Til økonomistyringen – driften  

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Overskridelsene er 
knyttet til tjenesten innenfor helse- og omsorg og sosialhjelp. Det positive 
resultatet skyldes i stor grad god skatteinngang.  

• Netto driftsresultat er kr 91.074.532,- som utgjør 2,92% av sum driftsinntekter. 
For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser i 
fremtiden er dette over anbefalt normtall på 1,75.  
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp kr. 95.540.773,-.  
Udekket finansiering må dekkes inn i 2017. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 243.417.632,-. I 2016 ble «Ny Fløy Byfogdløkka» det 
største prosjektet. Infrastrukturanlegg Kjelle og Messehall A er også en 
betydelig del av investeringene i 2016. 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 128,21 mill. kr til 5.637.967.042,- mill. kr. i 2016.  
Dersom en ser bort fra pensjonsforpliktelsene er sum lån 2.111,82 mill. kr.   
Beregning og betaling av avdrag er endret i forhold til tidligere år da gjeld 
knyttet til kirkeinvesteringer er med i beregningen av minsteavdrag. Det er ikke 
brukt samme beregningsmodell i regnskapet som budsjett og kr 13.167.277,- 
er avsatt som kortsiktig gjeld og utgiftsført i driftsregnskapet. Betalte avdrag i 
driftsregnskapet er 51.049.448,-. Den 31.12.16 er ubrukte lånemidler redusert 
til 18,69 mill. kr. 
 

• Likviditet 
Tønsberg kommune har ansvar for å sikre at likviditeten til enhver tid er så god 
at de løpende forpliktelsene kan dekkes. Arbeidskapitalen er redusert i 2016 
og det sier noe om likviditeten. I 2016 har driftsinntekter økt med 1,8 %, mens 
driftsutgiftene har økt med 1,99%. Utgiftene har økt mer enn inntektene og 
kontrollutvalget registrerer at administrasjonen bemerker at dette er viktig å 
endre.  
Tønsberg kommune har likviditetsgrad 0,7 og normtallet er satt til 1.  
Kontrollutvalget registrer at likviditeten er redusert i 2016.  
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2016.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
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Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen fremla årsregnskapet 2016 og svarte på spørsmål. Rådmannen 
supplerte med opplysninger. Revisor gjennomgikk notatet «Oppsummering av 
revisjon 2016». Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2017 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
oppsummering av revisjon 2016 fra KPMG og revisjonsberetningen datert 06.04.17.   
 

Årets regnskapsresultat 2016 viser i driftsregnskapet kr 2.118.652.527,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 61.900.727,-. 
 

Til økonomistyringen – driften  

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Overskridelsene er 
knyttet til tjenesten innenfor helse- og omsorg og sosialhjelp. Det positive 
resultatet skyldes i stor grad god skatteinngang.  

• Netto driftsresultat er kr 91.074.532,- som utgjør 2,92% av sum driftsinntekter. 
For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser i 
fremtiden er dette over anbefalt normtall på 1,75.  
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket beløp kr. 95.540.773,-.  
Udekket finansiering må dekkes inn i 2017. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 243.417.632,-. I 2016 ble «Ny Fløy Byfogdløkka» det 
største prosjektet. Infrastrukturanlegg Kjelle og Messehall A er også en 
betydelig del av investeringene i 2016. 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 128,21 mill. kr til 5.637.967.042,- mill. kr. i 2016.  
Dersom en ser bort fra pensjonsforpliktelsene er sum lån 2.111,82 mill. kr.   
Beregning og betaling av avdrag er endret i forhold til tidligere år da gjeld 
knyttet til kirkeinvesteringer er med i beregningen av minsteavdrag. Det er ikke 
brukt samme beregningsmodell i regnskapet som budsjett og kr 13.167.277,- 
er avsatt som kortsiktig gjeld og utgiftsført i driftsregnskapet. Betalte avdrag i 
driftsregnskapet er 51.049.448,-. Den 31.12.16 er ubrukte lånemidler redusert 
til 18,69 mill. kr. 
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• Likviditet 

Tønsberg kommune har ansvar for å sikre at likviditeten til enhver tid er så god 
at de løpende forpliktelsene kan dekkes. Arbeidskapitalen er redusert i 2016 
og det sier noe om likviditeten. I 2016 har driftsinntekter økt med 1,8 %, mens 
driftsutgiftene har økt med 1,99%. Utgiftene har økt mer enn inntektene og 
kontrollutvalget registrerer at administrasjonen bemerker at dette er viktig å 
endre.  
Tønsberg kommune har likviditetsgrad 0,7 og normtallet er satt til 1.  
Kontrollutvalget registrer at likviditeten er redusert i 2016.  
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2016.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2016. 
 
 
 
 
 
15/17 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 15/17 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet ” _______" 
med bruk av inntil ______ timer fra budsjettåret 2017. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 01.06.17. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget diskuterte alternative forvaltningsprosjekter ut ifra «Plan for 
forvaltningsrevisjon». Det ble opplyst at finansreglementet skal vurderes en gang i 
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løpet av hver valgperiode, og siste revidering var i  2016. Administrasjonen og revisor 
svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, barnehager» med bruk av 
inntil 150 timer fra budsjettåret 2017. Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 
01.06.17. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 13.06.17 Kostnaden dekkes av 
timene i inngått kontrakt. 
 
 
 
 
16/17 Bestille selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 16/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber om tilbud på eierskapskontroll av________________ som er 
_______% eid av Tønsberg kommune. Tilbudet og prosjektplan fra KPMG legges 
frem på neste kontrollutvalgsmøte 13.06.17. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Det ble diskutert eierskapskontroll av forskjellige selskaper. Tønsberg kontrollutvalg 
kom frem til Smiløkka Arena AS og velger å gjennomføre eierskapskontrollen uten 
samarbeid med andre eiere.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om tilbud på eierskapskontroll av Smiløkka Arena AS  som er 
25% eid av Tønsberg kommune. Tilbudet og prosjektplan fra KPMG legges frem på 
neste kontrollutvalgsmøte 13.06.17. 
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17/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 17/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
Ku-sak 8/17 endres fra dato 13.06.17 til etter august 2017. 
 
 
Møtebehandling 

• Bystyre sak 11/17 av 07.03.17 
• Tilsynsrapport fra Fylkesmannen, klage på helsepersonell 
• Skatteregnskapet, årsrapport 2016 og kontrollrapport 
 
Kontrollutvalgsleder gjennomgikk sakene, og stilte spørsmål vedrørende 
skatteregnskapet som ble besvart av økonomisjefen. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
Ku-sak 8/17 endres fra dato 13.06.17 til etter august 2017 
 
 
 
 
 
18/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  26.04.2017 18/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Kommunens fond ble tatt opp som tema og diskutert.  
• Kontrollutvalgsmedlem Tove Rise Kværne refererte fra kommunestyremøtet 

19.04.17 vedrørende behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «IKT – 
system, opplæring, ajourhold og hardware». Bystyret ønsker å bli orientert om 
oppfølgingen av rapporten.    
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• Revisor orienterte om sin fremleggelse og gjennomgang av 
forvaltningsrapporten «IKT – system, opplæring, ajourhold og hardware» på 
felles gruppemøte den 18.04.17 på Tønsberg rådhus. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

• Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en oversikt over fond/bundet fond og 
bruken av dem de 2 siste årene. 

• Kontrollutvalget vil orientere bystyret om oppfølgingen av 
forvaltningsrapporten «IKT – system, opplæring, ajourhold og hardware» når 
den foreligger. 

 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 13. juni 2017. 
 
Revetal, 27.04.17 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS   
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