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Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 30.01.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 30.01.2018 godkjennes  
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 30.01.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i  Færder 
 
Dato: 30.01.2018 kl. 13:00 
Sted: Formannskapssalen  
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Dag Erichsrud, medlem 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Nøtterøy kommune, rådmann Toril Eeg 

KPMG, revisor Rune Johansen, tilstede i sak 6/18-8/18 og sak 
11/18 – 12/18 
 

Møteleder: 
 

Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 

Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til første kontrollutvalgsmøte i Færder 
kommune. Det ble gjennomført en liten runde rundt bordet, hvor 
kontrollutvalgsmedlemmene, rådmannen, revisor og sekretariatet ga en kort 
presentasjon om seg selv. Kontrollutvalgsleder informerte om møteregler, møtekultur, 
roller og godtgjøring for Færder kontrollutvalg.  
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
Møtet begynte kl 13.00. Sak 09/18 og 10/18 ble behandlet rett etter sak 05/18. 
Revisor var ikke tilstede under behandlingen av sak 03/18 og i sak 09/18 var revisor 
inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. 
 
Kontrollutvalgsmøtet ble lukket i sak 12/18, eventuelt under orientering fra 
rådmannen om status i sakene fra byggesaksavdelingen i tidligere Tjøme kommune. 
 
 
 



13/18 Godkjenning av protokoll 30.01.2018 - 17/00202-13 Godkjenning av protokoll 30.01.2018 : Protokoll Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 sign

 2  

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/18 17/00202-1 Godkjenning av protokoll fra Tjøme kontrollutvalg 
21.11.17 2 

2/18 17/00202-2 Godkjenning av protokoll fra Nøtterøy kontrollutvalg 
07.12.17 3 

3/18 18/00009-2 Henvendelse fra Vestfold Kommunerevisjon 3 

4/18 17/00244-2 Årsrapport 2017 for Tjøme kontrollutvalg 4 

5/18 17/00244-1 Årsrapport 2017 for Nøtterøy kontrollutvalg 4 

6/18 18/00019-1 Bestille overordnet analyse av Færder kommune 5 

7/18 18/00020-1 Bestille overordnetanalyse og plan for selskapskontroll 
2018 - 2019 6 

8/18 18/00022-1 Revisor orienterer 7 

9/18 17/00231-1 Forslag til valg av revisjonsordning 8 

10/18 18/00023-1 Valg av styre- og vararepresentant i VIKS 9 

11/18 18/00025-1 Referatsaker 9 

12/18 18/00024-1 Eventuelt 10 

    

 
 
Saker til behandling 

1/18 Godkjenning av protokoll fra Tjøme kontrollutvalg 21.11.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 1/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra siste kontrollutvalgsmøte i Tjøme kommune 21.11.17 godkjennes. 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Protokollen fra siste kontrollutvalgsmøte i Tjøme kommune 21.11.17 godkjennes 
 
 
 
 
 
2/18 Godkjenning av protokoll fra Nøtterøy kontrollutvalg 07.12.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 2/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra siste kontrollutvalgsmøte i Nøtterøy kommune 07.12.17 godkjennes 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra siste kontrollutvalgsmøte i Nøtterøy kommune 07.12.17 godkjennes. 
 
 
 
 
 
3/18 Henvendelse fra Vestfold Kommunerevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 3/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen fra Vestfold kommunerevisjon ble diskutert. Sekretariatet svarte på 
spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Brev av 03.01.2018 fra Vestfold kommunerevisjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 
4/18 Årsrapport 2017 for Tjøme kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 4/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utkast til «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Tjøme kommune» vedtas 
som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Tjøme kommune». 

2. «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Tjøme kommune» oversendes 
kommunestyret i Færder kommune. 

 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet, og under punktet vedtektsendringer ble det foreslått å tilføye at 
vedtektsendringen gjaldt VIKS. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Utkastet med en mindre tilføyelse til «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i 
Tjøme kommune» vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Tjøme 
kommune». 

2. «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Tjøme kommune» oversendes 
kommunestyret i Færder kommune 

 
 
 
 
 
5/18 Årsrapport 2017 for Nøtterøy kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 5/18 
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Forslag til vedtak: 
 

• Utkast til «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune» vedtas 
som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune». 

• «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune» oversendes 
kommunestyret i Færder kommune. 

 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet, og det ble foreslått at avsnittet om henvendelser til 
kontrollutvalget strykes.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 

• Utkastet med en mindre endring til «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i 
Nøtterøy kommune» vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i 
Nøtterøy kommune». 

• «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune» oversendes 
kommunestyret i Færder kommune 

 
 
 
 
6/18 Bestille overordnet analyse av Færder kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 6/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for 
Færder kommune for perioden 2018 – 2019 fra KPMG. Kontrollutvalget 
forutsetter at revisor tar hensyn innspill/synspunkter fra utvalget som er 
fremkommet  i møtet 30.01.2018.  

 
Kostnaden med _______ timer dekkes av budsjettet 2018 for tilsyn og kontroll.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2018-19 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor kommenterte prosessen. Utvalget diskuterte videre prosess og ble enige om 
at det er hensiktsmessig med et ekstra konrollutvalgsmøte den 27.02.2018, hvor 
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revisor legger frem status i arbeidet angående analysen. Færder kommune er nylig 
etablert og enkelte områder har av den grunn vært igjennom endringer som har 
medført utfordringer. Andre områder er ikke berørt i samme grad av 
sammenslåingen.  
 
Kontrollutvalgsmedlemmene diskuterte at de på møtet 27.02.18 vil legge frem sine 
tanker om risikoområder eller virksomheter i Færder kommune som kan ha 
sannsynlighet for svakheter i rutiner og praktisering. Kontrollutvalgsmedlemmene vil 
på dette møtet diskutere videre hva som er hensiktsmessig å ta med i en plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for 
Færder kommune for perioden 2018 – 2019 fra KPMG. Kontrollutvalget 
forutsetter at revisor tar hensyn innspill/synspunkter fra utvalget som er 
fremkommet i møtet 30.01.2018.  

 
Kostnaden med 60 timer dekkes av budsjettet 2018 for tilsyn og kontroll.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2018-19 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 

3. Kontrollutvalget skal ha et ekstra kontrollutvalgsmøte 27.02.2018 for å 
diskutere områder/virksomheter som bør medtas i planen for 
forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019. 

 
 
 
 
 
7/18 Bestille overordnetanalyse og plan for selskapskontroll 2018 - 
2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 7/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for selskapskontroll for Færder 
kommune for perioden 2018 – 2019 fra KPMG. Det forutsettes at revisor tar 
hensyn til innspill/synspunkter fra utvalget fra møtet 30.01.18 og at en 
gradering av selskapene fremkommer i analysen.  

 
Kostnaden med _______ timer dekkes av midler til tilsyn og kontroll i 
budsjettet 2018. 
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• Sekretariatet utarbeider forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2018 -

19 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor kommenterte prosessen for analyse for selskapskontroll. Utvalget mente det 
ville være hensiktsmessig at denne saken også tas opp videre på 
kontrollutvalgsmøtet 27.02.2018, hvor revisor legger frem status i arbeidet angående 
analysen, og en liste over selskaper Færder kommune er eier av eller medeier i. 
 
Kontrollutvalgsmedlemmene vil på møtet 27.02.18 diskutere hvilke selskaper som er 
aktuelle å ta med i en plan for selskapskontroll 2018 – 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

• Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for selskapskontroll for Færder 
kommune for perioden 2018 – 2019 fra KPMG. Det forutsettes at revisor tar 
hensyn til innspill/synspunkter fra utvalget fra møtet 30.01.18 og at en 
gradering av selskapene fremkommer i analysen.  

 
Kostnaden med 20 timer dekkes av midler til tilsyn og kontroll i budsjettet 
2018. 

 
• Sekretariatet utarbeider forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2018 -

2019 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 

• Kontrollutvalget skal ha et ekstra kontrollutvalgsmøte 27.02.2018 for å 
diskutere selskaper som bør medtas i planen for selskapskontroll 2018-2019 

 
 
 
 
 
8/18 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 8/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Revisor orienterte om regnskapsrevisjon og årsoppgjørsrevisjonen 2017. Det er ikke 
fremkommet vesentlige mangler eller feil så langt, bortsett fra 
byggesaksproblematikken fra tidligere Tjøme kommune som er kjent. 
Momskompensasjon blir håndtert og revisjonsarbeidet utføres etter planen.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 
9/18 Forslag til valg av revisjonsordning 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 9/18 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
 
Utvalget vurderte at revisor er inhabil, og revisor Rune Johansen fratrådte 
behandlingen av saken om revisorsordning. 
 
Sekretariatet gjennomgikk utredningen av revisjonsordninger. Spørsmål ble besvart. 
Utvalget diskuterte saken grundig. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Innstilling til kommunestyret: 
Kontrollutvalget i Færder anbefaler kommunestyret i Færder kommune å velge 
offentlig revisjonsordning/delta i interkommunalt samarbeid/selskap. 
 
Vestfold kommunerevisjon anbefales som Færder kommunes revisor fra 01.01.2019. 
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10/18 Valg av styre- og vararepresentant i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 10/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik velges som styremedlem i VIKS. 
Nestleder i kontrollutvalget Anne-Marie Indseth velges som vararepresentant i VIKS. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik velges som styremedlem i VIKS. 
Nestleder i kontrollutvalget Anne-Marie Indseth velges som vararepresentant i VIKS. 
 
 
 
 
11/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 11/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Artikkel «Nye personvernregler fra 2018»  
• Kontrollutvalgets møteplan 2018 

 
Det ble referert til ovennevnte saker. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
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12/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 30.01.2018 12/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Sekretariatet mottok 29.01.2018 en sak om Brøtsøbruddet AS til eventuelt fra 
kontrollutvalgsmedlem Gry Dillan. Sekretariatet delte ut saken, og Gry Dillan 
gjennomgikk sine spørsmål. Rådmannen kommenterte saken og bekreftet at 
saken vil komme opp i april/mai 2018 til behandling. Spørsmål ble besvart.   

 
• Rådmannen orienterte om status i sakene fra byggesaksavdelingen i tidligere 

Tjøme kommune. Spørsmål ble besvart. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 27.02.2018 kl.13.00. 
  
 
Revetal, 31.01.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00019-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 17/18 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2018 - 2019 
INNSPILL OG DRØFTING AV OMRÅDER/VIRKSOMHETER I 
KOMMUNEN 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering og ber om at innspill fra 
utvalget medtas i analysearbeidet. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
Følgende vedtak ble fattet 30.01.2018: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for 
Færder kommune for perioden 2018 – 2019 fra KPMG. Kontrollutvalget 
forutsetter at revisor tar hensyn innspill/synspunkter fra utvalget som er 
fremkommet i møtet 30.01.2018.  

 
Kostnaden med 60 timer dekkes av budsjettet 2018 for tilsyn og kontroll.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2018-19 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 

3. Kontrollutvalget skal ha et ekstra kontrollutvalgsmøte 27.02.2018 for å 
diskutere områder/virksomheter som bør medtas i planen for 
forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019 

 
 
I kontrollutvalgsmøtet 30.01.2018 kommenterte revisor prosessen vedrørende 
utarbeidelse av en plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2019. Færder kommune er 
nylig etablert og enkelte områder har av den grunn vært igjennom endringer som har 
medført utfordringer. Andre områder er ikke berørt i samme grad av 
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sammenslåingen. Revisor legger frem status i arbeidet angående analysen på dette 
kontrollutvalgsmøtet.  
 
Kontrollutvalgsmedlemmene vil legge frem sine tanker om risikoområder eller 
virksomheter i Færder kommune som kan ha sannsynlighet for svakheter i rutiner og 
praktisering. Revisor skal ta hensyn til disse innspillene i det videre arbeidet med 
analysen. Kontrollutvalgsmedlemmene vil videre diskutere hva som er 
hensiktsmessig å ta med i en plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Den overordnede analysen skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger i 
Færder kommune. Analysen må inneholde en form for gradering av fremkomne 
områder/virksomheter som 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.  
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Arkivsak-dok. 18/00020-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 15/18 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2018 - 2019  
INNSPILL OG DRØFTING AV SELSKAPER   

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen og listen fra revisor til orientering og ber om at 
innspill fra utvalget medtas i analysearbeidet. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
På kontrollutvalgsmøtet 30.01.2018 kommenterte revisor prosessen for analyse for 
selskapskontroll. Revisor skal legge frem status i arbeidet angående analysen, og en 
liste over selskaper Færder kommune er eier av eller medeier i. 
 
Følgende vedtak ble fattet 30.01.2018: 

 Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for selskapskontroll for Færder 
kommune for perioden 2018 – 2019 fra KPMG. Det forutsettes at revisor tar 
hensyn til innspill/synspunkter fra utvalget fra møtet 30.01.18 og at en 
gradering av selskapene fremkommer i analysen.  

 
Kostnaden med 20 timer dekkes av midler til tilsyn og kontroll i budsjettet 
2018. 

 

 Sekretariatet utarbeider forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2018 -
2019 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 

 Kontrollutvalget skal ha et ekstra kontrollutvalgsmøte 27.02.2018 for å 
diskutere selskaper som bør medtas i planen for selskapskontroll 2018-2019. 

 
Kontrollutvalgsmedlemmene vil på møtet 27.02.18 diskutere hvilke selskaper som er 
aktuelle å ta med i en plan for selskapskontroll 2018 – 2019 med tanke på selskaper 
med risikoområde eller spesielle utfordringer som øker risiko for at selskapet ikke 
drives etter intensjonen.  
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På bakgrunn av den overordnet analyse som bygger på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger i de forskjellige selskapene, skal utvalget vedta en plan for 
selskapskontroll, jfr. kontrollutvalgsforskriften §13. 
 
Analysen må inneholde en form for gradering av selskapene som f.eks. høy, middels 
eller lav risiko som nevnt i vedtaket. 
 
Den overordnede analysen er utgangspunktet for plan for selskapskontroll perioden 
2018 – 2019. Plan for selskapskontroll skal vedtas av kommunestyret.  
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Arkivsak-dok. 18/00025-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 27.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Årsrapport Tjøme kommune 2017 fra skatteoppkreveren 
Årsrapport Nøtterøy kommune 2017 fra skatteoppkreveren 

 
Saksframstilling: 
 
Sekretariatet har mottatt årsrapporter 2017 for både Tjøme og Nøtterøy kommuner 
fra skatteoppkreveren som legges fram. 
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Arkivsak-dok. 18/00024-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 
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