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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 17.04.2018 kl. 18:00 
Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 18/00006 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder  

Live Jetlund, nestleder  
Willy Krøgli, medlem  
Kjersti Michalsen, medlem  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Harald Kvinnsland Dollst 
Dagfinn Andersen  

  
Forfall:  
 
 
Ikke møtt:  

Inge Grav, medlem 
Anders Assev, medlem 
 
Kari Stensholt, medlem 

  
Andre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder:  

Jan Arvid Kristengård, rådmann Larvik kommune 
Paul Hellenes, økonomisjef Larvik kommune 
Marianne Gullhaug Fløholm, regnskapssjef Larvik kommune 
Lisbet Fines, oppdragsansvarlig revisor Telemark 
kommunerevisjon IKS 
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark 
kommunerevisjon IKS 
Anne Sæterdal, forvaltningsrevisor Telemark kommunerevisjon 
IKS (sak 30/18 - 31/18) 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen  

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.   
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Saker til behandling 

23/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 23/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.03.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 22.03.2018 godkjennes. 
 
 
 
 

24/18 Nummerert brev nr. 3: Kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging 
AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 24/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger i nummerert brev nr. 3 til 
kontrollutvalget og tar informasjonen til orientering. Kontrollutvalget vil bemerke at 
saken burde vært behandlet i kommunestyret.  
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg og oppdragsansvarlig revisor Lisbet Fines 
orienterte om nummerert brev nr. 3. Kontrollutvalgsmedlemmene diskuterte saken, 
og det ble foreslått å oversende saken som melding til kommunestyret.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger i nummerert brev nr. 3 til 
kontrollutvalget og tar informasjonen til orientering. Kontrollutvalget vil bemerke at 
saken burde vært behandlet i kommunestyret. Kontrollutvalget oversender saken 
som melding til kommunestyret.  
 
 
 

25/18 Larvik kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 25/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet Larvik kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, rådmannens 
årsrapport 2017, revisjonsberetningen datert 06.04.2018, revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune 2017 datert 06.04.2018, samt 
nummerert brev nr. 3 til kontrollutvalget datert 09.04.2018. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonen har oversendt et nummerert brev i 
forbindelse med årsregnskapet.  
 
Kontrollutvalget vil bemerke at revisor oppgir i sin rapport om revisjon av 
årsregnskapet at det ikke er konsistens mellom alle tallene i rådmannens årsrapport 
2017 og kommunens årsregnskap 2017, men at avvikene ikke er betydelige.  
 
Driftsregnskapet for 2017 viser kr 2 376 083 098 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 36 404 587.  
 
Til økonomistyringen – driften  
 

• Driftsregnskapet for 2017 viser et positivt netto driftsresultat 24,5 millioner kr. 
Dette er 53,1 millioner kr bedre enn budsjettert. Hovedårsakene til dette er: 

o Merinntekter på skatt og rammetilskudd på til sammen 24 millioner kr. 
o Avkastningen på Primæroppgavefondet var på 53 millioner kr, mot 

budsjettert 0 kr. 
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• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, men budsjettet er 
overskredet innenfor områdene sosialhjelp (NAV), hjemmetjenester og 
sykehjem. 
 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et 
mål for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av 
driftsinntektene. For 2017 utgjør dette nøkkeltallet 0,7%. Selv om resultatet er 
bedre enn budsjettert ligger det godt under normtallet fra Teknisk 
beregningsutvalg. Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene har også hatt 
en vesentlig nedgang sammenliknet med 2016 hvor tilsvarende tall var 3,2%. 
Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av å styre mot et netto driftsresultat i 
årene framover i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg. 

 
Til økonomistyringen - investeringsregnskapet 

• Investeringene er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp kr 0. 
Kontrollutvalget bemerker at revisor oppgir i sin rapport at det er noen avvik 
mellom årsregnskapet og regulert budsjett for 2017, og at flere avvik skyldes 
upresis eller manglende budsjettregulering. 

 

• I 2017 utgjorde brutto investeringsutgifter kr 523 millioner kr mot budsjettert 
525 millioner kr. Av dette utgjorde finansieringstransaksjoner knyttet til utlån 
og avdrag på Husbanklån, samt kjøp av aksjer og andeler 193 millioner kr.  

 

• Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 468 millioner kr, hvilket er 
68 millioner kr lavere enn budsjettet. Det er spesielt innenfor eiendom at 
prosjekter ligger bak budsjettert fremdrift og derfor har mindreforbruk i forhold 
til regulert budsjett.  

 

• De største investeringene i 2017 gjelder Fagerli skole, Stavern idrettspark og 
nye omsorgsboliger på Husebyjordet.  

 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 
 

• Det ble tatt opp nye finansieringslån på til sammen 350 millioner kr i 2017. 
Lånegjeld pr. innbygger er økt fra kr. 70 262 i 2016 til kr 75 074 i 2017.  
 

• Kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om evnen til å betjene 
gjelden. Tallet har steget de siste årene og er nå 115%. Kontrollutvalget 
gjentar sin tidligere bekymring for kommunens høye lånegjeld, og vil påpeke 
at høy låneandel påvirker kommunens handlefrihet. 
 

• Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2017 har betalt tilstrekkelig 
avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag, i motsetning til 2015 og 2016 da 
kommunen betalte for lite avdrag. For lite innbetalt avdrag i 2015 og 2016 er 
gjort opp i 2017.  
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Likviditet 
Likviditeten i 2017 er redusert sammenlignet med 2016.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt med 68 millioner kr fra 112,9 millioner i 2016 til 181 
millioner kr i 2017. Selv om disposisjonsfondet har hatt en økning i 2017, har 
kommunen fortsatt lite fondsmidler.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsrapporten 2017 fra rådmannen. Det har ikke 
blitt avdekket økonomiske misligheter i Larvik kommune i 2017.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors vurderinger i nummerert brev nr. 3 vedrørende 
kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging AS, og registrerer at kjøp av aksjene kun i liten 
grad fremkommer av note 9 i årsregnskapet og ikke er omtalt i årsrapporten. 
Kontrollutvalget vil bemerke at det ville vært naturlig at saken hadde vært 
kommentert i rådmannens årsrapport.  
 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen av 06.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt stort fokus i 2017 på å forberede 
nye Larvik kommune. Kontrollutvalget viser til revisors utfyllende rapport om 
revisjonen av årsregnskapet 2017.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Larvik kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg gikk igjennom revisjonsberetningen og 
kommenterte hovedpunktene i rapport om revisjonen. Regnskapssjef Marianne 
Gullhaug Fløholm kommenterte årsregnskapet. Økonomisjef, regnskapssjef og 
revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Mindre endringer til kontrollutvalgets 
uttalelse ble foreslått og diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Larvik kommunes årsregnskap og årsrapport 
2017: 
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Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet Larvik kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, rådmannens 
årsrapport 2017, revisjonsberetningen datert 06.04.2018, revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune 2017 datert 06.04.2018, samt 
nummerert brev nr. 3 til kontrollutvalget datert 09.04.2018. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonen har oversendt et nummerert brev i 
forbindelse med årsregnskapet.  
 
Kontrollutvalget vil bemerke at revisor oppgir i sin rapport om revisjon av 
årsregnskapet at det ikke er konsistens mellom alle tallene i rådmannens årsrapport 
2017 og kommunens årsregnskap 2017, men at avvikene ikke er betydelige.  
 
Driftsregnskapet for 2017 viser kr 2 376 083 098 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 36 404 587.  
 
Til økonomistyringen – driften  
 

• Driftsregnskapet for 2017 viser et positivt netto driftsresultat 24,5 millioner kr. 
Dette er 53,1 millioner kr bedre enn budsjettert. Hovedårsakene til dette er: 

o Merinntekter på skatt og rammetilskudd på til sammen 24 millioner kr. 
o Avkastningen på Primæroppgavefondet var på 53 millioner kr, mot 

budsjettert 0 kr. 
 

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, men budsjettet er 
overskredet innenfor områdene sosialhjelp (NAV), hjemmetjenester og 
sykehjem. 
 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et 
mål for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av 
driftsinntektene. For 2017 utgjør dette nøkkeltallet 0,7%. Selv om resultatet er 
bedre enn budsjettert ligger det godt under normtallet fra Teknisk 
beregningsutvalg. Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene har også hatt 
en vesentlig nedgang sammenliknet med 2016 hvor tilsvarende tall var 3,2%. 
Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av å styre mot et netto driftsresultat i 
årene framover i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg. 

 
Til økonomistyringen - investeringsregnskapet 

• Investeringene er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp kr 0. 
Kontrollutvalget bemerker at revisor oppgir i sin rapport at det er noen avvik 
mellom årsregnskapet og regulert budsjett for 2017, og at flere avvik skyldes 
upresis eller manglende budsjettregulering. 
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• I 2017 utgjorde brutto investeringsutgifter kr 523 millioner kr mot budsjettert 
525 millioner kr. Av dette utgjorde finansieringstransaksjoner knyttet til utlån 
og avdrag på Husbanklån, samt kjøp av aksjer og andeler 193 millioner kr.  

 

• Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 468 millioner kr, hvilket er 
68 millioner kr lavere enn budsjettet. Det er spesielt innenfor eiendom at 
prosjekter ligger bak budsjettert fremdrift og derfor har mindreforbruk i forhold 
til regulert budsjett.  

 

• De største investeringene i 2017 gjelder Fagerli skole, Stavern idrettspark og 
nye omsorgsboliger på Husebyjordet.  

 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 
 

• Det ble tatt opp nye finansieringslån på til sammen 350 millioner kr i 2017. 
Lånegjeld pr. innbygger er økt fra kr. 70 262 i 2016 til kr 75 074 i 2017.  
 

• Kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om evnen til å betjene 
gjelden. Tallet har steget de siste årene og er nå 115%. Kontrollutvalget har 
gjentatte ganger uttrykt bekymring for kommunens høye lånegjeld. 
Kontrollutvalget registrerer at kommunens lånegjeld har økt ytterligere i 2017. 
Kontrollutvalget synes dette er bekymringsfullt, og vil igjen bemerke at høy 
låneandel påvirker kommunens handlefrihet. 
 

• Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2017 har betalt tilstrekkelig 
avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag, i motsetning til 2015 og 2016 da 
kommunen betalte for lite avdrag. For lite innbetalt avdrag i 2015 og 2016 er 
gjort opp i 2017.  

 
Likviditet 
Likviditeten i 2017 er redusert sammenlignet med 2016.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt med 68 millioner kr fra 112,9 millioner i 2016 til 181 
millioner kr i 2017. Selv om disposisjonsfondet har hatt en økning i 2017, har 
kommunen fortsatt lite fondsmidler.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsrapporten 2017 fra rådmannen. Det har ikke 
blitt avdekket økonomiske misligheter i Larvik kommune i 2017.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors vurderinger i nummerert brev nr. 3 vedrørende 
kjøp av aksjer i Karistranda Utbygging AS, og registrerer at kjøp av aksjene kun i liten 
grad fremkommer av note 9 i årsregnskapet og ikke er omtalt i årsrapporten. 
Kontrollutvalget vil bemerke at det ville vært naturlig at saken hadde vært 
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kommentert i rådmannens årsrapport. Kontrollutvalget oversender nummeret brev nr. 
3 som melding til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen av 06.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt stort fokus i 2017 på å forberede 
nye Larvik kommune. Kontrollutvalget viser til revisors utfyllende rapport om 
revisjonen av årsregnskapet 2017.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Larvik kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
 
 
 

26/18 Lardal kommune - Årsregnskap og årsberetning 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 26/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Larvik har i møte 17.04.18 behandlet Lardal kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2017. 
 
Innledning 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetning 2017 av 16.03.18, revisjonsberetningen av 21.03.18 og 
revisjonsrapport av 23.03.18. 
 
Revisor har avlagt en normal revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger.  
 

Driftsregnskapet viser kr 140.455.381,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 10.846.259,-. 

 
Til økonomistyringen - driften 

• Negativt netto driftsresultat er kr. 8,2 millioner. Dette utgjør et negativt netto 
driftsresultat på 4 % av brutto driftsinntekter, og er langt svakere enn det 
nasjonale normtallet som er satt til 1,75%.  
 

• Det negative resultatet skyldes en økning i driftsutgifter i 2017 på 25,4 
millioner. Dette tilsvarer en vekst på 13,1%. Veksten i utgiftssiden for 2017 
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skyldes hovedsakelig at Lardal har gjennomført og ferdigstilt en rekke 
prosjekter for kommunesammenslåingen med Larvik.  
 

• Løpende utgifter skal finansieres med løpende inntekter for å tilfredsstille 
balansekravet i kommuneloven. Balansekravet innebærer at driftsresultatet 
minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Driftsinntektene 
for 2017 hadde en vekst på 4,4% eller 8,8 millioner sammenlignet med 2016. 
På tross av vekst har ikke driftsinntektene dekket opp utgiftsveksten i 2017. 
 

• Det er brukt ca. 27,3 millioner fra fondsmidler i 2017, og dette er 
hovedårsaken til det regnskapsmessige mindreforbruket på 10,8 millioner.  

 
Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udisponert beløp på kr 0,-.  
 

• Kontrollutvalget merker seg at det er betydelig avvik mellom regnskapet og det 
regulerte budsjettet i investeringsregnskapet, med 17,6 millioner mot 
budsjettert 34,9 millioner. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes 
hovedsakelig tidsforskyvninger og ikke at vedtatte prosjektkostnader er 
overskredet. Kontrollutvalget merker seg videre at det i årsberetningen blir 
opplyst av administrasjonen at det burde vært foretatt nedbudsjettering av 
både rammene for prosjektene og den vedtatte rammen for finansieringen i 3. 
kvartalsrapport.  
 

• Blant hovedinvesteringene i 2017 kan nevnes Styrvoll barnehage, IKT-skole 
investering, næringsareal Berganmoen og kjøp av Klokkergården (tomt).  

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden har økt med ca. 10 millioner kr er på 385 millioner kr pr 
31.12.17. Den langsiktige lånegjelden har økt med 3,4 millioner kr og den 
kortsiktige lånegjelden med 6,6 millioner kr. Lånegjelden pr. innbygger i Lardal 
kommune pr. 31.12.17 var kr. 39 961, hvilket utgjør en økning på kr 714 pr. 
innbygger fra 2016. Dette er lavere enn sammenlignbare kommuner og 
gjennomsnittet i Vestfold.  
 
Fordi Lardal kommune har hatt et ønske om å avslutte igangsatte prosjekter 
før kommunesammenslåingen har disposisjonsfondet har hatt en nedgang på 
17,5 millioner (48%) i 2017.  
 

• Likviditet  
Kommunen har god likviditet, men denne har hatt en liten nedgang i 2017. 
Dette skyldes at det ikke har vært tatt opp lån i samsvar med budsjettet, og at 
det har vært stor bruk av oppsparte midler.  
 

Til den interne kontrollen 
Det vises til avsnitt om internkontroll og styring i årsberetning 2017 fra konstituert 
rådmann. Kontrollutvalget registrerer at revisor oppgir at kommunen har hatt fokus på 
en bedre kvalitet på økonomirapportering, men at rapporteringen kunne vært mer 
presis og mer fullstendig.  
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Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunene har hatt stort fokus i 2017 på å forberede 
nye Larvik kommune.   
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Lardal kommunes årsregnskap for 
2017.  
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg gjennomgikk revisjonsberetningen og 
kommenterte hovedpunktene i rapport om revisjonen av årsregnskapet. 
Regnskapssjef Marianne Gullhaug Fløholm og økonomisjef Paul Hellenes 
kommenterte årsregnskapet kort og besvarte kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Lardal kommunes årsregnskap og årsberetning 
2017:  
 
Kontrollutvalget i Larvik har i møte 17.04.18 behandlet Lardal kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2017. 
 
Innledning 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetning 2017 av 16.03.18, revisjonsberetningen av 21.03.18 og 
revisjonsrapport av 23.03.18. 
 
Revisor har avlagt en normal revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger.  
 

Driftsregnskapet viser kr 140.455.381,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 10.846.259,-. 

 
Til økonomistyringen - driften 

• Negativt netto driftsresultat er kr. 8,2 millioner. Dette utgjør et negativt netto 
driftsresultat på 4 % av brutto driftsinntekter, og er langt svakere enn det 
nasjonale normtallet som er satt til 1,75%.  
 

• Det negative resultatet skyldes en økning i driftsutgifter i 2017 på 25,4 
millioner. Dette tilsvarer en vekst på 13,1%. Veksten i utgiftssiden for 2017 
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skyldes hovedsakelig at Lardal har gjennomført og ferdigstilt en rekke 
prosjekter for kommunesammenslåingen med Larvik.  
 

• Løpende utgifter skal finansieres med løpende inntekter for å tilfredsstille 
balansekravet i kommuneloven. Balansekravet innebærer at driftsresultatet 
minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Driftsinntektene 
for 2017 hadde en vekst på 4,4% eller 8,8 millioner sammenlignet med 2016. 
På tross av vekst har ikke driftsinntektene dekket opp utgiftsveksten i 2017. 
 

• Det er brukt ca. 27,3 millioner fra fondsmidler i 2017, og dette er 
hovedårsaken til det regnskapsmessige mindreforbruket på 10,8 millioner.  

 
Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med udisponert beløp på kr 0,-.  
 

• Kontrollutvalget merker seg at det er betydelig avvik mellom regnskapet og det 
regulerte budsjettet i investeringsregnskapet, med 17,6 millioner mot 
budsjettert 34,9 millioner. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes 
hovedsakelig tidsforskyvninger og ikke at vedtatte prosjektkostnader er 
overskredet. Kontrollutvalget merker seg videre at det i årsberetningen blir 
opplyst av administrasjonen at det burde vært foretatt nedbudsjettering av 
både rammene for prosjektene og den vedtatte rammen for finansieringen i 3. 
kvartalsrapport.  
 

• Blant hovedinvesteringene i 2017 kan nevnes Styrvoll barnehage, IKT-skole 
investering, næringsareal Berganmoen og kjøp av Klokkergården (tomt).  

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden har økt med ca. 10 millioner kr er på 385 millioner kr pr 
31.12.17. Den langsiktige lånegjelden har økt med 3,4 millioner kr og den 
kortsiktige lånegjelden med 6,6 millioner kr. Lånegjelden pr. innbygger i Lardal 
kommune pr. 31.12.17 var kr. 39 961, hvilket utgjør en økning på kr 714 pr. 
innbygger fra 2016. Dette er lavere enn sammenlignbare kommuner og 
gjennomsnittet i Vestfold.  
 
Fordi Lardal kommune har hatt et ønske om å avslutte igangsatte prosjekter 
før kommunesammenslåingen har disposisjonsfondet har hatt en nedgang på 
17,5 millioner (48%) i 2017.  
 

• Likviditet  
Kommunen har god likviditet, men denne har hatt en liten nedgang i 2017. 
Dette skyldes at det ikke har vært tatt opp lån i samsvar med budsjettet, og at 
det har vært stor bruk av oppsparte midler.  
 

Til den interne kontrollen 
Det vises til avsnitt om internkontroll og styring i årsberetning 2017 fra konstituert 
rådmann. Kontrollutvalget registrerer at revisor oppgir at kommunen har hatt fokus på 
en bedre kvalitet på økonomirapportering, men at rapporteringen kunne vært mer 
presis og mer fullstendig.  
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Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg for øvrig til revisors løpende informasjon gjennom året og 
viser til revisjonsberetningen.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for utførelse av 
økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunene har hatt stort fokus i 2017 på å forberede 
nye Larvik kommune.   
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Lardal kommunes årsregnskap for 
2017. 
 
 
 
 

27/18 Larvik havn KF - Årsregnskap og årsmelding 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 27/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet særregnskapet for 2017 for Larvik 
havn KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 16.03.2018, samt revisors rapport om revisjonen av 
foretaket. 
 
Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 11 millioner.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte kort om revisjonen av årsregnskapet til  
Larvik havn KF for 2017.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet særregnskapet for 2017 for Larvik 
havn KF. 
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Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 16.03.2018, samt revisors rapport om revisjonen av 
foretaket. 
 
Regnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 11 millioner.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet 
 
 
 

28/18 Bølgen kulturhus KF - Årsregnskap og årsmelding 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 28/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet årsregnskapet for 2017 for Larvik 
kulturhus Bølgen KF.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 16.03.2018 og revisors rapport om revisjonen av 
foretaket.  
 
Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat på kr. 456.000, og regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 601.000.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte kort om revisjonen av årsregnskapet til 
Bølgen kulturhus KF for 2017.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 17.04.2018 behandlet årsregnskapet for 2017 for Larvik 
kulturhus Bølgen KF.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 16.03.2018 og revisors rapport om revisjonen av 
foretaket.  
 
Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat på kr. 456.000, og regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 601.000.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
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29/18 Regnskap 2017 for fellesnemnda i nye Larvik kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 29/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Larvik kommune har ingen merknader til prosjektregnskapet for 
fellesnemnda for Larvik og Lardal for 2017.  
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte kort om revisjon av prosjektregnskapet 
for fellesnemnda for Larvik og Lardal. Rådmann Jan Arvid Kristengård og 
økonomisjef Paul Hellenes kommenterte fellesnemndas arbeid og regnskap kort, og 
besvarte kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Larvik kommune har ingen merknader til prosjektregnskapet for 
fellesnemnda for Larvik og Lardal for 2017.  
 
 
 
 

30/18 Overordnet analyse for selskapskontroll og plan for 
selskapskontroll 2018-2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 30/18 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:  
 

• Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2018-2019 i prioritert rekkefølge: 
 

1. Eierskap i ny kommune - Eierskapsmelding 
 

2. Styre – Evaluering, sammensetning og valgprosess 
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• Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter.  

• Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom 
endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt.  

 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal ga en presentasjon av selskapskontroll og 
overordnet analyse for selskapskontroll 2018-2019. Kontrollutvalgets spørsmål 
vedrørende den overordnede analysen ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:  
 

• Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll 2018-2019 i prioritert rekkefølge: 
 

3. Eierskap i ny kommune - Eierskapsmelding 
 

4. Styre – Evaluering, sammensetning og valgprosess 
 

• Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter.  

• Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering. Dersom 
endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt.  

 
 
 

31/18 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 31/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon om Larvik havn KF. Prosjektplanen leveres sekretariatet 
innen 15.05.2018, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 29.05.2018. Det 
tas forbehold om at forslaget til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 blir godkjent i 
kommunestyret.  
 
Møtebehandling 
Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjon av Larvik havn KF og mulige 
problemstillinger i prosjektet ble diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon om Larvik havn KF. Prosjektplanen leveres sekretariatet 
innen 15.05.2018, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 29.05.2018. Det 
tas forbehold om at forslaget til plan for forvaltningsrevisjon 2018-2019 blir godkjent i 
kommunestyret.  
 
 
 

32/18 Behandling av anonyme henvendelser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 32/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Skriftlige anonyme henvendelser blir lagt frem for kontrollutvalget på lik linje med 
øvrige henvendelser. Kontrollutvalget vil i det enkelte tilfellet vurdere om saken skal 
realitetsbehandles og eventuelt følges opp.  
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte kort om anonyme henvendelser. Saken ble diskutert 
av kontrollutvalgsmedlemmene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Skriftlige anonyme henvendelser blir lagt frem for kontrollutvalget på lik linje med 
øvrige henvendelser. Kontrollutvalget vil i det enkelte tilfellet vurdere om saken skal 
realitetsbehandles og eventuelt følges opp. 
 
 
 

33/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 33/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Larvik kommune samtykker til at arbeidsutvalget i 
VIKS/sekretariatet sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker 
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og tre inn i VIKS, slik at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune 
fra 01.01.2019. 
 
Kontrollutvalget i Larvik samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Larvik kommune samtykker til at arbeidsutvalget i 
VIKS/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. 
 
Kontrollutvalget i Larvik samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
 
 

34/18 Referatsaker 17.04.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 34/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
E-post fra Bøkebloggen 28.03.2018 ble kort kommentert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering.  
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35/18 Eventuelt 17.04.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 17.04.2018 35/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgsmedlem Kjersti Michalsen la frem forslag om at kontrollutvalget 
skulle få en orientering om avvikssystemet TQM. Saken ble diskutert av 
kontrollutvalget, og det ble foreslått å invitere kvalitetsleder Marit Johansen til 
neste kontrollutvalgsmøte.  
 

2. Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen kommenterte at informasjon om 
kontrollutvalget på Larvik kommunes hjemmeside ikke er oppdatert. Saken ble 
diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.  
 

3. Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen foreslo at kontrollutvalget skulle foreta et 
virksomhetsbesøk. Aktuelle besøkssteder ble diskutert av 
kontrollutvalgsmedlemmene. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre 
virksomhetsbesøk hos iFokus barnehagene AS.  
 

4. Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte om oppfølgingen av 
kontrollutvalgets vedtak i sak 22/18:  

«Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon følge opp 
boligkontoret i Larvik kommunes rapportering på bruk av midler fra 
Larvik kommunale boligstiftelse».  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget inviterer kvalitetsleder Marit Johansen til neste 
kontrollutvalgsmøte 29.05.2018 for å gi en kort orientering om avvikssytemet 
TQM.  
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp at informasjon om kontrollutvalget 
på Larvik kommunes hjemmeside blir oppdatert. 
 

3. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos iFokus 
barnehagene AS. Leder og sekretær får fullmakt til å avtale rammene for 
besøket.  
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4. Kontrollutvalget tar informasjon vedrørende Telemark kommunerevisjons 
oppfølging av boligkontoret i Larvik kommune sin rapportering på bruk av 
midler fra Larvik kommunale boligstiftelse til orientering.  

 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.30.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 29. mai 2018.  
 
 
Revetal, 18.04.2018  
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen  
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 


