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SAK 01/18 
ORIENTERING OM INNFØRING AV NYE PERSONVERNREGLER 
FRA 25.05.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 15. november 2017 ble det i sak 33/17 – Eventuelt fattet 
følgende vedtak:  
  
«Rådmannen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 31. januar 2018 for å orientere 
om prosessen med innføringen av de nye personvernreglene fra 25.05.2018».  
 
HR-sjef i Holmestrand kommune, Roy-Erik Mårtensson, møter i kontrollutvalgsmøtet 
31. januar for å orientere om kommunens arbeid med innføringen av de nye 
personvernreglene.  
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SAK 02/18 
BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2018-2019 

 

Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for 

Holmestrand kommune for perioden 2018-2019 fra Vestfold kommunerevisjon. 
Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 
31.01.2018.  

 
Kostnaden for analysen dekkes av budsjettet for tilsyn og kontroll 2018.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2018-19 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
På bakgrunn av kommunesammenslåingen mellom Hof og Holmestrand kommuner 
01.01.2018 og etablering av nye Holmestrand kommune må det bestilles en 
overordnet analyse av den nye kommunen. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan 
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon på bakgrunn av overordnet analyse som 
bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger, jf. kontrollutvalgsforskriften § 10. 
Analysen må inneholde en form for gradering av fremkomne områder/virksomheter, 
f.eks. høy, middels eller lav risiko.  
 
Den overordnede analysen er utgangspunktet for den nye 
forvaltningsrevisjonsplanen for perioden 2018-2019. Plan for forvaltningsrevisjon skal 
vedtas av kommunestyret. Det foreslås at sekretariatet utarbeider forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon med bakgrunn i overordnet analyse.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalgsmedlemmene allerede til møtet 31.01.2018 tenker 
over områder eller virksomheter i Holmestrand kommune hvor det er risiko for 
svakheter i rutiner og/eller praktisering.  
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SAK 03/18 
BESTILLING AV OVERORDNET ANALYSE FOR 
SELSKAPSKONTROLL 2018-2019 

 

Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for selskapskontroll for 

Holmestrand kommune for perioden 2018-2019 fra Vestfold kommunerevisjon. 
Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 31.01.18 
og at en gradering av selskapene fremkommer i analysen.  

 
Kostnaden dekkes av midler til tilsyn og kontroll i budsjettet for 2018. 

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2018 -

2019 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 
Vedlegg:  
Note om selskaper oppgitt i vedtatt årsregnskap 2016 for Holmestrand kommune 
Note om selskaper oppgitt i vedtatt årsregnskap 2016 for Hof kommune 
 

 
Saksframstilling: 
På bakgrunn av kommunesammenslåingen mellom Hof og Holmestrand kommuner 
01.01.18 må det utføres en overordnet analyse av selskapene nye Holmestrand 
kommune eier eller er medeier i. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll på bakgrunn av overordnet analyse som bygger 
på risiko- og vesentlighetsvurderinger i de forskjellige selskapene, jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 13. Analysen må inneholde en form for gradering av 
selskapene, f.eks. høy, middels eller lav risiko 
 
Den overordnede analysen er utgangspunktet for plan for selskapskontroll i perioden 
2018-2019. Plan for selskapskontroll skal vedtas av kommunestyret. Det foreslås at 
sekretariatet utarbeider forslag til plan for selskapskontroll med bakgrunn i 
overordnet analyse for selskapskontroll.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalgsmedlemmene allerede til møtet 31.01.18 tenker 
over selskaper med risikoområde eller spesielle utfordringer som øker risiko for at 
selskapet ikke drives etter intensjonen.  
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Årsregnskap 2016 – Holmestrand kommune 

Side 31 

2.5 Note 5 – Aksjer og andeler i selskaper 

Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler. 

 

Navn Org.nr. Balanseført verdi Eierandel/deltaker 

KLP egenkap.innskudd 938 708 606               18 892 014    

Vestfold Vann IKS 962 351 409                                 1  5,12 % 

Gigafib Holding AS 985 615 691                 1 922 313    

Vestfold avfall- og ressurs 979 281 536                       12 250  4,90 % 

Andel NJA 851 224 882                     460 000  23 % 

Studentbyen på Sogn                                   1    

Det nye studentsaf.hus                                   1    

Studentbyen på Berg                                   1    

Yrkesskolenes Hybelhus                                   1    

A/L Biblioteksentralen 910 568 183                                 1    

Holmestrand og Omegn BBL 947 548 719                                 1    

Holmestrand Kulturfestival 983 204 007                       44 000  40 % 

Veksthuset Kreativ Kompetanse AS 960 705 076                     200 000  100 % 

Vestfold Festspillene 959 259 119                       70 000  2 % 

Vestfold Interk.Brannvesen 982 847 796                                 1  12 % 

Arkiv for Buskerud       

Vestfold, Telemark IKS 971 309 040                                 1  2,49 % 

Vestfoldmuseene IKS 993 871 184                                 1  1,50 % 

Grenland Vestfold Biogass AS 912 716 635                     130 000  2,60 % 

Sum aksjer og eiendeler               21 730 587    
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SAK 04/18 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Regnskapsrevisjon 2017 – rapportering løpende revisjon, Hof kommune  
Regnskapsrevisjon 2017 – rapportering løpende revisjon, Holmestrand kommune 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere om løpende revisjonsarbeid, og gjennomgå oversendte 
rapporter om regnskapsrevisjon 2017.  
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SAK 05/18 
ÅRSRAPPORT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET I HOF 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Hof». 
Årsrapporten oversendes bystyret til orientering.  
 
Vedlegg:  
Utkast til årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Hof.  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal informere bystyret om sitt arbeid, jf. kommuneloven § 77 pkt. 6. 
Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2017.  
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ÅRSRAPPORT 2017  
 

FOR 
 

KONTROLLUTVALGET I HOF 
 
 

 
Hjemmel 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 «Internt tilsyn og kontroll». Kommunal og 
moderniseringsdepartementet har i medhold av loven fastsatt «Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» som nærmere definerer utvalgets 
oppgaver. 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

• påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet 

• avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
• påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 
• påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 
• utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
• rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 
• påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp 
• påse at det gjennomføres selskapskontroll 
• utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 
• rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 
• innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 
• utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
• vurdering av henvendelser fra innbyggerne 
• stille krav til kommunens etiske bevissthet  

 
Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal være 
medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
Kontrollutvalget for valgperioden perioden 2015-2017 hadde følgende 
sammensetning: 
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Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Olav Bjørnli (H) leder   Gunnar Akerholt, H 
Jan Tymczuk (Ap) nestleder  Arve Stordal, AP 
Mildrid Sjue (F,MdG,R), medlem  Kari Aakerholt, Sp 
 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017 
 
Generelt 
I 2017 har kontrollutvalget hatt 5 møter, hvorav ett fellesmøte med kontrollutvalget i 
Holmestrand, og behandlet 29 saker.  
 
Regnskapsrelaterte saker 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Uttalelsen skal 
være formannskapet i hende slik at denne kan tas hensyn til, før formannskapet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 2016 ble behandlet i kontrollutvalgets møte 
09.05.2017.  
 
Hovedpunkter i kontrollutvalgets uttalelse: 
 

• Regnskapet viste et positivt netto driftsresultat på kr. 3,4 millioner kr 
som utgjør 1,4 % av sum driftsinntekter. I 2015 var netto driftsresultat 
på 2,7 millioner, hvilket utgjorde 1,1 % av sum driftsinntekter.  

• Kontrollutvalget pekte på at selv med en svak bedring sammenlignet 
med 2015 er netto driftsresultat fortsatt for lavt i forhold til måltallet på 
1,75 % av driftsinntektene, i tråd med anbefalingene fra Teknisk 
beregningsutvalg. 

• Lånegjelden i Hof er relativt sett lav sammenlignet med andre 
kommuner, men kommunen er sårbar for renteøkninger når den øvrige 
driften er stram.  

• Størrelsen på disposisjonsfondet er redusert med 1 million kr i 2016. 
Kontrollutvalget peker på at små fond og liten driftsmargin bidrar 
medvirkende til at likviditeten blir vanskelig.  

 
Forvaltningsrevisjon mv. 
 
Fellesmøte med kontrollutvalget i Holmestrand  
På kontrollutvalgets møte 18.10.16 ble det tatt initiativ til et fellesmøte med 
kontrollutvalget i Holmestrand, hvor også rådmannen ble invitert. Formålet med 
møtet var bl.a. å samordne valg forvaltningsrevisjonsprosjekt som kunne være mest 
hensiktsmessig å bestille. Møtet ble gjennomført 24.01.2017 på Herredshuset i Hof.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune med fokus på elevenes 
læringsmiljø» 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skole i Hof kommune med 
fokus på elevenes læringsmiljø» i møte 28.02.2017.   
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Forvaltningsrevisjonen hadde fokus på følgende problemstillinger: 
 

• I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider 
systematisk med å sikre et godt læringsmiljø for elevene? 

• I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre 
et godt læringsmiljø for elevene? 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak etter behandlingen:  
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Skole i Hof kommune 
med fokus på elevenes læringsmiljø» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger.  
 

• Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova § 9 a 
bør videreutvikles og etterleves, og kommunes rolle som skoleeier 
bør bli tydeligere. 

• Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten 
om kvaliteten på grunnskoleopplæringen for politisk behandling. 

• Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre 
foreldreundersøkelser og benytte resultatene i utviklingen av 
læringsmiljøet. 

 
Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil sørge for opplæringslovens 
krav om forsvarlige system vil bli ivaretatt i den nye kommunen. 
 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen redegjør for hvordan rapporten følges 
opp i møte 17.10.17.» 

 
Kommunestyret ble innbydd til å fatte tilsvarende vedtak.  
 
Kontrollutvalget fikk en orientering om oppfølgingen av rapporten fra rådmann Hans 
Erik Utne i møte 17.10.17. Rådmannen informerte om at det var lyst ut stilling som 
kommunalsjef oppvekst i nye Holmestrand kommune, og at den tilsatte ville få ansvar 
for å følge opp rapporten.  
 
Rapport om prosjektstyring i Hof kommune 
Da kontrollutvalget skulle behandle bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsprosjekt i møte 28.02.2017 ble det fremmet forslag om å gjennomføre en 
nærmere undersøkelse fremfor en ordinær forvaltningsrevisjon på bakgrunn av 
prosessen kommunen sto i med kommunesammenslåing. Det ble fattet vedtak om å 
bestille en nærmere undersøkelse av politiske vedtak, budsjettstyring og rapportering 
til politisk organ i forbindelse med prosjektene ballbinge, flerbrukssenter og digital 
skolehverdag.  
 
Revisor fikk i møte 09.05.2017 fullmakt til å se på andre prosjekter enn de som var 
nevnt i vedtaket. Dette skyldtes at de vedtatte prosjektene ikke var hensiktsmessige 
å se på utfra at rapporten skulle leveres innen 16.08.2017.  
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Rapporten ble fremlagt på møte 29.08.2017. Følgende prosjekter dannet grunnlag 
for anbefalingene i rapporten: 
 

Prosjekt 1004 Kunstgressbane 
Prosjekt 1005 Varmekilde/nærvarmeanlegg 
Prosjekt 1001 Vike renseanlegg 

 
Revisor konkluderte rapporten slik: 
 

• Revisjonen mener det er en svakhet at det ikke utarbeides forstudie, 
forprosjekt og hovedprosjekt for alle prosjektene i tråd med 
økonomireglementet. 

• Revisjonen mener at det er en svakhet at kommunen ikke rapporterer et 
sluttregnskap for godkjenning og avslutning i tråd med 
økonomireglementet. 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

«Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i rapport fra Vestfold 
Kommunerevisjon datert 16.august 2017 om en nærmere undersøkelse av 
politiske vedtak, budsjettstyring og rapportering til politiske organ i forbindelse 
med utvalgte investeringsprosjekter i Hof kommune. 
 
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret og anbefaler 
kommunestyret å slutte seg til de samme anbefalingene. 
 
Kontrollutvalget konstaterer at rapporten avdekker brudd på kommunestyrets 
retningslinjer, og ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen 15. 
september 2017 på hvordan rapporten vil bli brukt i forhold til å sikre en 
tilfredsstillende praksis på dette området i ny kommune. Rådmannen inviteres 
til neste møte for å redegjøre for oppfølgingen.» 
 

Kontrollutvalget fikk en skriftlig tilbakemelding og orientering om rapporten i møtet 
17.10.2017. Rådmannen informerte om at rapporten vil bli brukt som grunnlag for å 
sikre tilfredsstillende praksis i den nye kommunen og at det blant annet vurderes å 
innføre en politisk «restanseliste» fra 01.01.2018.  
 
Selskapskontroll  
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m. v. Kontrollen beskrives i forskriften som to hovedaktiviteter som er 
vesensforskjellige: 
 
1. Eierskapskontroll - kontroll med hvordan kommunen utøver eierstyring i 

selskapet. 
 
2. Forvaltningsrevisjon i selskapet. 
 
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2017.  
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Øvrig revisjon 

Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2017 i Hof kommune er utført av Vestfold 
Kommunerevisjon. Daglig leder Linn Therese Bekken i Vestfold Kommunerevisjon 
var oppdragsansvarlig revisor for Hof kommune. 
 
Revisors uavhengighet 
Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin 
uavhengighet. Slik erklæring er oversendt kontrollutvalget og tatt til orientering. 
 
Revisjonsplan 2017 
Revisor framla revisjonsplan 2017 på kontrollutvalgets møte 29. august 2017 og 
orienterte nærmere om denne. Revisor orienterte kontrollutvalget om det løpende 
revisjonsarbeidet i møtene 28.02.17 og 17.10.17. 
 
Revisjonsplan og de tilhørende rapporter er, sammen med revisjonsberetningen, 
viktige dokumenter for at kontrollutvalget skal kunne ivareta sitt påse-ansvar. 
 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn: 
 
Budsjett 
Kontrollutvalget anbefalte et samlet budsjett for tilsyn og kontroll 2018 i nye 
Holmestrand kommune, inkludert revisjon og sekretariatstjenester, på kr. 1.778.000.  
 
Opplæring 
Leder i kontrollutvalget deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017. 

 
Kontakt med administrasjonen 
Rådmannen har gitt orienteringer i flere saker i kontrollutvalgsmøtene, blant annet 
om gang- og sykkelvei i Eidsfoss i møtet 17.10.2017.  

 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Sekretariatstjenestene utføres av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(VIKS). Sekretariatet hadde i 2017 tre ansatte i 100 % stillinger. Det var et skifte av 
ansatte i VIKS i 2017, og sekretærfunksjonen ble dekket av daglig leder Orrvar 
Dalby, rådgiver Gaute Hesjedal og rådgiver Anja Ottervang Eriksen. 
Kontrollutvalgsleder Olav Bjørnli var medlem av styret i VIKS frem 01.01.2018 . 
 
 
 

Revetal, 31. januar 2018 
for leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange 

 
 
 

 
Anja Ottervang Eriksen  
Sekretær/Rågiver VIKS 

   



6/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand - 17/00248-1 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand : Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00248-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 31.01.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/10 
ÅRSRAPPORT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET I HOLMESTRAND 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand». 
Årsrapporten oversendes bystyret til orientering.  
 
Vedlegg:  
Utkast til årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal informere bystyret om sitt arbeid, jf. kommuneloven § 77 pkt. 6. 
Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2017.  
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ÅRSRAPPORT 2017 FOR 
 

KONTROLLUTVALGET I HOLMESTRAND 
 

Hjemmel 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 «Internt tilsyn og kontroll». Kommunal og 
moderniseringsdepartementet har i medhold av loven fastsatt «Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» som nærmere definerer utvalgets 
oppgaver. 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

 påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet 

 avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 

 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp 

 påse at det gjennomføres selskapskontroll 

 utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 

 innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 

 utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

 vurdering av henvendelser fra innbyggerne 

 stille krav til kommunens etiske bevissthet  
 

 
Sammensetning 
 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal være 
medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 

 
Kontrollutvalget i Holmestrand har for valgperioden 2015-2019 følgende 
sammensetning: 

 



6/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand - 17/00248-1 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand : Kontrollutvalget i Holmestrand - Årsrapport 2017

 

 

 
 

  Side  2 av  6 

 
Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Stig Atle Vange, leder (SV)  1. Jan Morgan Gregersen (AP) 
Kjersti Jergel-Johnsen (AP)  2. Linda Rustad (SV) 
      3. Torfinn Frostad (AP) 
      4. Reidun Johnsen (AP) 
 
Arild Brekke, nestleder (H)   1. Rolf Hillestad (H) 
Per Harald Agerup (SP)   2. Per Øyvind Næss (FrP) 
Trine Hasselgård Bøe (KrF)  3. Hans Petter Harestad (H) 
      4. Kathe Bæver (H) 
      5. Anne T. Strand (H) 
 

Med bakgrunn i kommunesammenslåingen mellom Holmestrand og Hof kommuner 
01.01.2018 vil kontrollutvalget i perioden 2018-2019 ha syv medlemmer.   
 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017 

 
Møter i kontrollutvalget 
Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 6 møter, hvorav ett fellesmøte med 
kontrollutvalget i Hof, og behandlet 34 saker. Til sammenligning ble det i 2016 holdt 5 
møter og behandlet 34 saker.  
   
Regnskapsrelaterte saker 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet 
Kontrollutvalgets avgir uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen skal være 
formannskapet i hende slik at den kan tas hensyn til før formannskapet avgir 
innstilling til bystyret. 
 
Kontrollutvalget avga uttalelse om årsregnskapet 2016 for Holmestrand kommune i 
møtet 18.05.2017.  
 
Hovedpunkter i kontrollutvalgets uttalelse:  
 

 Kontrollutvalget så positivt på at det ble lagt frem et årsregnskap 
med mindreforbruk, men pekte på at resultatet må ses i 
sammenheng med lavere lønnsoppgjør enn budsjettert, lavere 
pensjonsutgifter og høyere skatteinngang.  

 Kontrollutvalget bemerket et godt netto driftsresultat på 9,85%, 
tilsvarende 80,4 millioner kr. Justert for 
engangsmidler/tilskuddsmidler i forbindelse med 
kommunesammenslåing på ca. 26 millioner kr vil netto driftsresultat 
være ca. 3 % lavere. Resultatet ligger fortsatt godt over anbefalt 
norm for nivået på driftsresultatet (1,75 %).  

 Kommunens langsiktige gjeld har samlet sett økt med 115,5 
millioner kr i 2016, og kortsiktig gjeld har økt med 11,5 millioner i 
2016. Holmestrand har høy nettogjeld pr. innbygger sammenlignet 
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med snittet for Vestfold og kontrollutvalget påpekte at høy låneandel 
påvirker kommunens handlefrihet.  

 
Virksomhetskontroller 
Som en del av regnskapsrevisjonen gjennomfører revisor kontroller ved ulike 
virksomheter i kommunen. Disse baseres på stikkprøvekontroller og vurdering av 
interne rutiner, besøk på virksomhetene, regnskapsinformasjon og annen aktuell 
informasjon. Rapportene behandles i kontrollutvalget. 
 
I 2017 gjennomførte Vestfold kommunerevisjon virksomhetskontroll ved idrettsanlegg 
i Holmestrand kommune. Revisor orienterte om virksomhetskontrollen i møte den 
09.02.2017. Kontrollutvalget tok virksomhetskontrollen til orientering og forutsatte at 
revisors anbefalinger vil bli fulgt opp.   
 
Revisjonsplan 2017 – regnskapsrevisjon 
Revisor legger årlig fram plan for gjennomføring av regnskapsrevisjonen. Planen ble 
lagt frem og gjennomgått for kontrollutvalget i møte 27.09.2017. Dokumentet er viktig 
i lys av kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte. 
 
Forvaltningsrevisjon m.v. 
 
Fellesmøte med kontrollutvalget i Hof 
Kontrollutvalget i Hof tok initiativ til et fellesmøte med kontrollutvalget i Holmestrand, 
hvor også rådmannen var tilstede. Formålet med møtet var bl.a. å samordne valg 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som kunne være mest hensiktsmessig å bestille. Møtet 
ble gjennomført 24.01.2017 på Herredshuset i Hof.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapport: «Flyktninger – oppgaver og ansvar» 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og ansvar» ble bestilt i møte 
20.09.2016 og behandlet i møte 09.02.2017.  
 
Formålet med prosjektet var å vurdere om Holmestrand kommunes arbeid med 
integrering av flyktninger er i tråd med gjeldende lovkrav og føringer. 
 
Følgende hovedproblemstilling med underpunkter ble lagt til grunn: 
 
I hvilken grad er Holmestrand kommunes arbeid med integrering av flyktninger i tråd 
med gjeldende lovkrav og føringer? 
 

1. Forberedning av flyktningenes ankomst, bosetting av flyktninger  
og tilrettelegging for enslige mindreårige flyktninger. 

2. Introduksjonsprogrammet. 
3. Kommunens samspill med frivillige organisasjoner. 

 
Revisors hovedkonklusjon var at Holmestrand kommunes arbeid med integrering av 
flyktninger er i tråd med gjeldende lovkrav og føringer, men revisors undersøkelser 
pekte på flere faktorer som gjorde arbeidet utfordrende. Både virksomhet helse og 
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oppvekst og NAV arbeider i henhold til bosettingsvedtak i bystyret. Utfordringer 
kommer i kjølvannet av at integrering av flyktninger krever tydelig koordinering på 
tvers av flere fagområder, både internt i kommunen og overfor eksterne 
samarbeidspartnere. 
 
Ved behandling av rapporten sluttet kontrollutvalget seg til revisors anbefalinger og 
fattet følgende vedtak:  
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver 
og ansvar» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:  
 

• Kommunen bør vurdere om gjeldende praksis knyttet til å finne boliger 
til flyktninger er i tråd med intensjonene i kommunens boligsosiale 
handlingsplan. 

 
• Kommunen bør vurdere hvordan de i større grad kan utvide/ benytte sitt 

handlingsrom til å forme introduksjonsprogrammet slik kommunen 
mener er formålstjenlig. 

 
• Kommunen kan vurdere å utarbeide rutiner for kartlegging av 

brukererfaringer og oppnådde resultater knyttet til 
introduksjonsprogrammet. 

 
Kontrollutvalget har også merket seg utfordringene som fremkommer i rapporten 
som følge av at voksenopplæringen er plassert i Horten. 
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger 
og de utfordringer som fremkommer i rapporten. Dette for å innrette arbeidet med 
flyktninger på en mest mulig formålstjenlig måte. 
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.17 om hvordan 
rapporten er fulgt opp.» 

 
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å fatte tilsvarende vedtak.  
 
Kontrollutvalget fikk en muntlig orientering, samt overlevert en skriftlig tilbakemelding, 
om oppfølgingen av rapporten fra leder i NAV Holmestrand i møte 27.09.2017. 
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapport: «Offentlige anskaffelser 2017» 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser 2017» ble bestilt i møte 
09.02.2017 og behandlet i møte 27.09.2017.  
 
Formålet med prosjektet var å vurdere om Holmestrand kommune har tilstrekkelig 
organisering, kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket om offentlige 
anskaffelser. Revisor undersøkte også etterfølgelse av regelverket innenfor drift og 
investering. 
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Følgende problemstillinger ble lagt til grunn i rapporten:  
1. I hvilken grad har Holmestrand kommune tilstrekkelig organisering, 

kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser? 

2. I hvilken grad etterlever Holmestrand kommune eget og nasjonalt 
regelverk for offentlige anskaffelser? 

 
Revisors hovedinntrykk var at Holmestrand kommune i hovedsak etterlevde 
regelverk om offentlige anskaffelser.  
 
Ved behandling av rapporten sluttet kontrollutvalget seg til revisors anbefalinger og 
fattet følgende vedtak:  
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige 
anskaffelser 2017» og har merket seg at Holmestrand kommune i hovedsak 
etterlever regelverk om offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget slutter seg til 
revisors konklusjoner og anbefalinger. 

 
• Holmestrand kommune bør sikre at fullmakt til å foreta innkjøp delegeres 

skriftlig – i tråd med kommunens økonomireglement.  
 

• Holmestrand kommune bør kartlegge kompetansen på anskaffelsesområdet 
og lage en skriftlig kompetanseplan som viser hvordan de skal komme til 
ønsket kompetansenivå.  

 
• Holmestrand kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll 

utarbeides for alle anskaffelser, i tråd med internt og nasjonalt regelverket 
om offentlige anskaffelser.  

 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger.  
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15. mai 2018 om hvordan 
rapporten er fulgt opp.» 

 
Kontrollutvalget anbefalte bystyret å fatte tilsvarende vedtak.  
 
Selskapskontroll  
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper herunder kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser gjør dette i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollen 
kan gjennomføres som: 

 

 Eierskapskontroll (kontroll med om kommunens eierinteresser ivaretas i 
samsvar med bystyrevedtak, lover og forutsetninger) 

 Forvaltningsrevisjon (systematisk gjennomgang av definerte 
problemstillinger) 

 
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2017. 
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Øvrig revisjon 
 
Revisors uavhengighet 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Revisor 
er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin 
uavhengighet. Slik erklæring ble i 2017 fremlagt i møte 27.09.2017. 
 
Revisjonsplan 2017 
Revisor framla revisjonsplan 2017 på kontrollutvalgets møte 27.09.2017 og orienterte 
nærmere om denne. Revisor har orientert kontrollutvalget om det løpende 
revisjonsarbeidet gjennom året. 
 
Revisjonsplan og de tilhørende rapporter er, sammen med revisjonsberetningen, 
viktige dokumenter for at kontrollutvalget skal kunne ivareta sitt påse-ansvar. 
 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  

 
Kontakt med administrativ ledelse 
Rådmannen og hans administrasjon har vært tilgjengelig for kontrollutvalget gjennom 
året og har deltatt på møter og gitt orienteringer ved forespørsel. Kontrollutvalget 
opplever at de har en god dialog med administrasjonen. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Sekretariatstjenesten utføres av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(VIKS). Det var et skifte av ansatte i VIKS i 2017, og sekretærfunksjonen ble 
gjennom året dekket av rådgiver Gaute Hesjedal, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen og 
rådgiver Anja Ottervang Eriksen. Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange var 
styrerepresentant i VIKS og Arild Brekke var vararepresentant. 
 
Revisor: 
Vestfold Kommunerevisjon (VKR) er kommunens valgte revisor og utfører 
revisjonstjenester både innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Revisor bistår også 
kommunen i ulike spørsmål som krever revisjonsfaglig vurderinger. Kontrollutvalget 
har gjennom året hatt et godt samarbeid med Vestfold Kommunerevisjon. 

 
Budsjett: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 27.09.2017 sin anbefaling for budsjett for kontroll og 
tilsyn i nye Holmestrand kommune i 2018 med en samlet ramme på kr. 1.778.000 
mot kr. 1.273.000 i 2017. 
 

Revetal, 31. januar 2018 
for leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange 

 
 
 

 
Anja Ottervang Eriksen  
Sekretær/Rågiver VIKS 
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SAK 07/17 
VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET 
I VIKS 

 

Forslag til vedtak: 
Leder i kontrollutvalget, Stig Atle Vange, velges som representant til styret i VIKS. 
Nestleder i kontrollutvalget, Arild Brekke, velges som vararepresentant til styret i 
VIKS.  
 
Vedlegg:  
Vedtekter for VIKS pr. 01.01.2018 

 
Saksframstilling: 
VIKS er organisert etter kommuneloven § 27 og er eid av de kommunene som er 
med i sekretariatssamarbeidet. Selskapets styre bestod tidligere av 12 
representanter (én fra hver av deltakerkommunene), men som følge av 
kommunesammenslåingene er antall eierkommuner redusert. Det blir derfor 8 
styrerepresentanter i VIKS fra 01.01.2018.  
 
Representantene velges for perioden 2018 - 2019. Det har vært praksis at leder for 
kontrollutvalget velges som styremedlem og nestleder av kontrollutvalget velges som 
vararepresentant. 
 
Valgt styremedlem og varamedlem tiltrer umiddelbart fra d.d. 2018 som representant 
og vararepresentant i styret i VIKS. 
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VEDTEKTER 
 

 

 

 § 1 SELSKAPETS NAVN 

Selskapets navn er  

VESTFOLD INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT  – VIKS 

 

  

 § 2 SELSKAPSFORM 

Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og 

opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27  

Selskapet er egen juridisk person og arbeidsgiveransvaret tilligger 

styret. 

 

 

 § 3 FORMÅL 

Formålet med samarbeidet er å utøve sekretariatfunksjon for 

kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold.  Dette slik 

det framgår av kommunelovens bestemmelser og forskrifter om 

kontrollutvalg. Selskapet kan også foreta selskapskontroll basert på 

bestilling fra det enkelte kontrollutvalg.  

Sekretariatet kan også utføre oppdrag for andre 

kommuner/fylkeskommuner enn deltakerkommunene etter vedtak i 

styret. 

 

 

 § 4 DELTAGERE 
Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet:   

Sande, Holmestrand, Re, Horten, Larvik, Færder, Tønsberg og Vestfold 

fylkeskommune. 

 

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom eksisterende 

deltakerkommuners kontrollutvalg slutter seg til dette.  I en slik 

situasjon skal ansvarsfordelingen i.h.t. § 5 revideres med bakgrunn i 

den til enhver tid av styret vedtatte kostnadsfordeling for selskapet. 

 

 

 § 5 ØKONOMI 

Hver av deltagerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr. 

150.000, basert på vedtatt fordelingsnøkkel som for kostnader. 

 

Hver av deltagerne bidrar med et ordinært årlig driftstilskudd basert på 

styrets vedtatte driftsbudsjett fordelt på deltagerne ut fra  

 

 Et fast grunnbeløp med tillegg av andel av kostnadene fordelt etter 

innbyggertall. Fylkeskommunens innbyggertall settes lik den 

største kommunes innbyggertall. 

 medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger faktureres 

særskilt. 
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§ 6 FORRETNINGSKONTOR 
Selskapet har forretningskontor i Re kommune. 

 

 

 § 7 STYRET 
Styret består av en representant fra kontrollutvalget i   

deltakerkommunene m/personlige vararepresentanter. 

Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være kontrollutvalgsleder. 

Styret velger selv leder og nestleder.  

1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør. 

Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til 

31.12.07. 

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 

Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 

 

Styret  

 skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at 

virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 kan ikke ta opp lån 

 skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 

 skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over 

denne 

 foretar alle tilsettinger 

 skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold, 

herunder lokaler og utstyr 

 delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder. 

 

 

 § 8 GODTGJØRELSER 

Møtegodtgjørelse m.v. til medlemmer av styret, styreleder og styrets 

nestleder fastsettes av styret. 

 

 

 § 9 DAGLIG LEDER 
  Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret. 

  

  Daglig leder  

 forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at 

de pålegg og retningslinjer som gis av styret blir fulgt 

 er sekretær for styret og har møte- og talerett i styremøtene 

 rapporterer til styret 

 forestår den daglige personalforvaltningen 

 anviser selskapets utgifter 

 

Utgifter til daglig leder personlig eller i saker det foreligger inhabilitet, 

anvises av styrets leder. 

 

Daglig leder kan knytte til seg uformelle, rådgivende faggrupper. 
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§ 10 ANSETTELSESFORHOLD 
  Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte. 

Styret ansetter og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for alt personell i 

selskapet. 

Selskapet skal ha pensjonsordning. 

Selskapet tilsluttes KS bedrift. 

 

 

 § 11 ØKONOMIPLAN – BUDSJETT 

Styret vedtar selskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av 

deltagernes driftstilskudd i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel iht. 

vedtektenes § 5. 

Vedtatt driftsbudsjett/økonomiplan oversendes deltagerne for 

innarbeidelse i deltagerkommunenes/fylkeskommunens driftbudsjett 

for Tilsyn og kontroll innen 01.09 hvert år. 

 

 

 § 12 ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING 

Revidert årsregnskap og årsberetning utarbeides av leder, vedtas av 

styret og oversendes deltagerkommunene til orientering. 

 

 

 § 13 REGNSKAPSFØRING – REVISJON 

Selskapets regnskaper skal avlegges etter hensiktsmessige 

regnskapsprinsipper. 

  Styret velger revisor. 

 

 

 § 14 UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET 

Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes 

av kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1 års 

varsel, jfr. KL`s § 27. 

 

Krav om oppløsning av samarbeidet skal behandles av de enkelte 

deltagere og må være godkjent av samtlige deltakere. 

 

 

 § 15 ENDRING AV VEDTEKTENE 

 Endringer i vedtektene krever tilslutning fra min. 2/3 av  

deltagende kommuner/fylkeskommunen. 

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene ved behov. 

 

 

 § 16 ANDRE BESTEMMELSER 

Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis 

med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og forskrifter.  

Likeledes skal Forvaltningslovens og Offentlighetslovens 

bestemmelser gjelde for selskapets virksomhet. 
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SAK 08/18 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Villighetserklæring – Fellesnemnd for sammenslåing av Sande og nye 
Holmestrand kommuner fra Vestfold kommunerevisjon  

 Vedtatt møteplan for kontrollutvalget 2018 

 
Saksframstilling: 
 

 Offentliggjøring av møter på nye Holmestrand kommunes nettsider 
I Jarlsberg avis ble det lørdag 13. januar 2018 publisert en artikkel om at 
informasjon om og sakspapirer til møtet i planutvalget 17. januar 2018 ikke lå 
ute på kommunens nettside. På møtet skulle tre byggesaker behandles. 
Rådmann Hans Erik Utne uttalte i artikkelen at det er leverandøren av 
innsynsmodulen som ikke har klart å levere denne delen av systemet etter 
kommunesammenslåingen. Møtet ble kunngjort i kommunens kalender (med 
lenke til sakskartet) på forsiden av kommunens nettsider i løpet av torsdag 11. 
januar 2018.  

 

 Vestfold kommunerevisjon valgt som revisor for fellesnemnda i nye 
Holmestrand-Sande 
Vestfold kommunerevisjon har bekreftet at de er villige til å ta på seg 
oppdraget som revisor for fellesnemnda i nye Holmestrand-Sande. Kopi av 
villighetserklæringen er oversendt kontrollutvalget.  

 

 Møteplan 2018 
Kontrollutvalget vedtok følgende møteplan i møtet 15. november 2017:  
31. januar 2018 
2. mai 2018 
20. juni 2018 
12. september 2018 
7. november 2018 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/00201 
Arkivkode  
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Holmestrand 15.11.2017 31/17 

 
 
 
Møteplan 2018 
 

 
Kontrollutvalget i Holmestrand har behandlet saken i møte 15.11.2017 sak 31/17 
 
Møtebehandling 
Møteplanen ble gjennomgått og diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2018:  
 
Onsdag 31. januar 2018 
Onsdag 2. mai 2018 
Onsdag 20. juni 2018 
Onsdag 12. september 2018 
Onsdag 7. november 2018 
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SAK 09/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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Arkivsak-dok. 17/00232-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 31.01.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
31.01.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 31.01.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
 
 
 


	Kontrollutvalget i Holmestrand (31.01.2018)
	Saksliste
	Saker til behandling
	1/18 Orientering om innføring av nye personvernregler fra 25.05.2018
	2/18 Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 2018-2019
	3/18 Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll 2018-2019
	Årsregnskap 2016 – Holmestrand kommune_note5
	Årsregnskap 2016 – Hof kommune_note2

	4/18 Revisor orienterer
	Rapportering løpende revisjon til KU
	Rapportering KU i Holmestrand kommune - Løpende revisjon

	5/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Hof
	Kontrollutvalget i Hof - Utkast til årsrapport 2017

	6/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Holmestrand
	Kontrollutvalget i Holmestrand - Årsrapport 2017

	7/18 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS
	16-00166-20 Vedtekter VIKS - reviderte vedtekter pr.1.1 2018

	8/18 Referatsaker
	Villighetserklæring fellesnemnd for Holmestrand og Sande
	Vedtak , 15112017, Sak 31/17, Møteplan 2018

	9/18 Eventuelt 
	10/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte 31.01.2018


