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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 26.04.2018 kl. 16:00 
Sted: Lodgen 
Arkivsak: 18/00003 
  
Tilstede:  Lars Egeland, leder 

Gry Aas, nestleder 
Trond Mathisen, medlem 
Jørn Hagen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne, medlem 
  
Andre: Tønsberg kommune, økonomisjef Jørn Erik Borge 

KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til nytt kontrollutvalg. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.10. 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

12/18 18/00003-
11 Godkjenning av protokollen 01.02.2018 2 

13/18 17/00229-7 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Rus og 
psykiatri" 3 

14/18 18/00027-5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 3 

15/18 18/00027-4 Revisor orienterer 7 

16/18 18/00082-1 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 7 
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17/18 18/00007-
11 

Henvendelse vedr. etablering av datalagring på 
Tveiten 8 

18/18 18/00063-1 Valg av revisjonsordning og revisor for 2019 9 

19/18 16/00169-6 Invitasjon til inntreden i VIKS 9 

20/18 18/00028-4 Referatsaker 10 

21/18 18/00029-4 Eventuelt 11 

    

 
 
  , 
Saker til behandling 

12/18 Godkjenning av protokollen 01.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 12/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.02.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.02.2018 godkjennes 
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13/18 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "Rus og 
psykiatri" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 13/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om den ajourførte prosjektplanen som inneholder de endringer 
kontrollutvalget bad om. Revisor orienterte videre om arbeidet og kontrollutvalgsleder  
kommenterte saken. Utvalget er enige om at levering av prosjektet utsettes til 
behandling i kontrollutvalgsmøtet 22.11.2018. Forvaltningsrevisjonsrapporten leveres 
til sekretariatet med rådmannens uttalelse innen 12.11.2018. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering 
 
 
 
 
 
14/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 14/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2018 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 11.04.2018 og fellesnemndas beretning datert 
12.04.2018.  I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 

Årets regnskapsresultat 2017 viser i driftsregnskapet kr 2.319.489.000,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 93.491.091,-. 
 

Til økonomistyringen – driften  
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• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Overskridelsene er 
knyttet til tjenester innenfor helse og omsorg. Den største enkeltposten med 
avvik gjelder sosialhjelpsutbetalinger. 

• Netto driftsresultat er kr 153.429.341,- som utgjør 4,41% av sum 
driftsinntekter. For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige 
konsekvenser i fremtiden er dette over anbefalt normtall på 1,75. Det positive 
netto driftsresultatet skyldes i stor grad høyere skatteinngang og lavere 
pensjonsutgifter enn budsjettert i 2017.  
 
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr. 0,-.  
Tidligere års udekket finansiering ble inndekket i 2017. Investeringsregnskapet 
viser et finansieringsbehov på kr 571.837.464,-. I 2017 var grunnerverv av 
prosjektet Presterødbakken, Vear grensejustering anlegg og Vear overtagelse 
av kommunale bygg 2017 blant de største prosjektene. 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 678,36 mill. kr til kr. 6.316.325.640,-  i 2017.  
Dersom en ser bort fra pensjonsforpliktelsene er sum lån 2.111,82 mill. kr i 
2016 og 2.576,65 mill.kr i 2017. For beregning og betaling av avdrag er det 
brukt forenklet beregningsmodell i regnskapet. Betalte avdrag kr. 61.861.788,- 
i driftsregnskapet tilfredsstiller kravet til minimumsavdrag. Den 31.12.17 er 
ubrukte lånemidler økt til 57,41 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 økt i 2017, og det 
sier noe om likviditeten. I 2017 har driftsinntekter økt med 9,8 %, mens 
driftsutgiftene har økt med 7,7%. Inntektene har økt mer enn utgiftene, og 
kontrollutvalget har registrert den positive utviklingen.  
Tønsberg kommune har likviditetsgrad 1,4 og normtallet er satt til 1.  
Kontrollutvalget registrer at likviditeten har økt, og at hovedårsaken er 
låneopptak i 2017.  
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2017.  
 
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  
Fellesnemndens regnskap er bokført i Tønsberg kommunes regnskap. Det er avtalt 
at tilskudd til Tønsberg og Re kommuner på 30,8 mill kr for dekning av 
engangskostnader i sammenslåingsprosessen er utbetalt og ført i Tønsberg 
kommunes regnskap i 2017. Det er brukt kr 758.432,- i 2017 og resten på kr 
30.041.568,- er avsatt til bundet fond.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef Jørn Erik Borge orienterte og gjennomgikk hovedpunktene 
årsregnskapet 2017. Utvalget stilte spørsmål som ble besvart. 
 
Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa delte ut et oppsummeringsnotat av revisjon 
2017 som også var sendt ut på e-post til kontrollutvalgsmedlemmene 24.04.2018. 
Revisor gjennomgikk revisjonens arbeid og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget har i møte 26. april 2018 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 11.04.2018 og fellesnemndas beretning datert 
12.04.2018. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 
 

Årets regnskapsresultat 2017 viser i driftsregnskapet kr 2.319.489.000,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 93.491.091,-. 
 

Til økonomistyringen – driften  

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Overskridelsene er 
knyttet til tjenester innenfor helse og omsorg. Den største enkeltposten med 
avvik gjelder sosialhjelpsutbetalinger. 

• Netto driftsresultat er kr 153.429.341,- som utgjør 4,41% av sum 
driftsinntekter. For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige 
konsekvenser i fremtiden er dette over anbefalt normtall på 1,75. Det positive 
netto driftsresultatet skyldes i stor grad høyere skatteinngang og lavere 
pensjonsutgifter enn budsjettert i 2017.  
 
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr. 0,-.  
Tidligere års udekket finansiering ble inndekket i 2017. Investeringsregnskapet 
viser et finansieringsbehov på kr 571.837.464,-. I 2017 var grunnerverv av 
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prosjektet Presterødbakken, Vear grensejustering anlegg og Vear overtagelse 
av kommunale bygg 2017 blant de største prosjektene. 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 678,36 mill. kr til kr. 6.316.325.640,-  i 2017.  
Dersom en ser bort fra pensjonsforpliktelsene er sum lån 2.111,82 mill. kr i 
2016 og 2.576,65 mill.kr i 2017. For beregning og betaling av avdrag er det 
brukt forenklet beregningsmodell i regnskapet. Betalte avdrag kr. 61.861.788,- 
i driftsregnskapet tilfredsstiller kravet til minimumsavdrag. Den 31.12.17 er 
ubrukte lånemidler økt til 57,41 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 økt i 2017, og det 
sier noe om likviditeten. I 2017 har driftsinntekter økt med 9,8 %, mens 
driftsutgiftene har økt med 7,7%. Inntektene har økt mer enn utgiftene, og 
kontrollutvalget har registrert den positive utviklingen.  
Tønsberg kommune har likviditetsgrad 1,4 og normtallet er satt til 1.  
Kontrollutvalget registrer at likviditeten har økt, og at hovedårsaken er 
låneopptak i 2017.  
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2017.  
 
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  
Fellesnemndens regnskap er bokført i Tønsberg kommunes regnskap. Det er avtalt 
at tilskudd til Tønsberg og Re kommuner på 30,8 mill kr for dekning av 
engangskostnader i sammenslåingsprosessen er utbetalt og ført i Tønsberg 
kommunes regnskap i 2017. Det er brukt kr 758.432,- i 2017 og resten på kr 
30.041.568,- er avsatt til bundet fond.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2017 
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15/18 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 15/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
I kontrollutvalgsmøtet 05.09.2017 sak 36/17 ble to foreninger i Tønsberg omtalt.  
Revisor ga en tilbakemelding på status i arbeidet på tidligere nevnte foreninger i 
Tønsberg kommune. Utvalget ble enige om at administrasjonen informerer 
kontrollutvalget når saken er avsluttet. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering 
 
 
 
 
 
16/18 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 16/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Forvaltningsrevisjon av post og arkiv, lov om offentlighet samt forvaltningslov, alle 
virksomheter» med bruk av inntil 130 timer fra budsjettåret 2018. Prosjektplanen 
leveres til sekretariatet innen 11.05.2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 
24.05.2018. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Forvaltningsrevisjon av post og arkiv, lov om offentlighet samt forvaltningslov, alle 
virksomheter» med bruk av inntil 130 timer fra budsjettåret 2018. Prosjektplanen 
leveres til sekretariatet innen 11.05.2018. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 
24.05.2018. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt 
 
 
 
 
 
17/18 Henvendelse vedr. etablering av datalagring på Tveiten 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 17/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen ble drøftet grundig.  
 
Det ble fremlagt to forslag til vedtak: 
Forslag nr. 1 fra Lars Egeland 
Det fremmes forslag om at kontrollutvalget inviterer ordfører og gruppeleder SV til 
kontrollutvalgsmøtet 24.05.2018 for en orientering om prosessen knyttet til 
saksbehandlingen av datalagring på Tveiten. 
 
Forslag nr. 2 fra Svein Konrad Rui 
Det fremmes forslag om at saken utgår. 
 
Votering 
Forsalg nr. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslag nr. 1 
 
Vedtak  
Saken utgår. 
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18/18 Valg av revisjonsordning og revisor for 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 18/18 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Tønsberg kommune velger offentlig revisjon med deltakelse i interkommunalt 
samarbeid/selskap, og søker å bli medeier i Vestfold kommunerevisjon fra 
01.01.2019. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Tønsberg kommune velger offentlig revisjon med deltakelse i interkommunalt 
samarbeid/selskap, og søker å bli medeier i Vestfold kommunerevisjon fra 
01.01.2019 
 
 
 
 
 
19/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 19/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tønsberg kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet sender en 
forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik at VIKS 
blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
   
Tønsberg kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Tønsberg kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet sender en 
forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik at VIKS 
blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
   
Tønsberg kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
 
 
 
20/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 20/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til årsrapport skatteregnskapet 2017 for Tønsberg kommune og  
kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
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21/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018 21/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble stilt et spørsmål om hvordan samarbeidet vedrørende landbrukskontoret 
mellom Tønsberg og Re kommuner er organisert og hvor ligger budsjettet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Administrasjonen bes om å gi et svar til kontrollutvalget om samarbeidet, budsjettet 
og organiseringen av landbrukskontoret mellom Tønsberg og Re kommuner.  
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 22. mai 2018. 
 
Revetal, 27.04.2018 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS  
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