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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 08.05.2018 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Færder kommune, rådmannen Toril Eeg 

Færder kommune, økonomisjef Kristian Lægreid, 
18/ - 21/18 
Færder kommune, kommunaldirektør Laila Rognaldsen, 
18/18 - 21/18  
Revisor Rune Johansen, unntatt i sak 19/18 
 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Orienteringsmøte for kontrollutvalgsmedlemmer og vara medlemmer om status i 
Færder kommune 2018 
Før det ordinære kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 ble det holdt en orientering fra 
kommunaldirektør Laila Rognaldsen for Administrasjon, Kultur og Levekår, 
kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten for Helse og Omsorg og kommunaldirektør 
Margrethe Løgavlen for Teknikk og Miljø. Kommunalsjefene orienterte om status i 
arbeidet i sine sektorer og hvilke utfordringer de står ovenfor. Spørsmål ble besvart 
underveis og rådmannen kommenterte enkeltsaker. Orienteringen startet kl 09.00 og 
ble avsluttet kl 12.00 med en lunch.  
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet startet kl 12.30 og kontrollutvalgsleder ønsket 
velkommen til den ordinære delen av møtet. Det var ingen merknader til innkallingen 
og sakene. Sak 19/18 ble flyttet og behandlet etter sak 26/18. I sak 19/18 ble 
kontrollutvalgsmøtet lukket jfr. kommuneloven §31 nr.3. 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

18/18 17/00202-
20 Godkjenning av protokoll av 27.02.2018 2 

19/18 18/00096-1 
Orientering fra administrasjonen,  
personalorganisering, unntatt offentlighet - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 3 

3 

20/18 17/00244-
10 

Årsregnskapet 2017 - Årsmelding 2017 for Tjøme 
kommune, 
kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 

3 

21/18 17/00244-9 
Årsregnskapet 2017 - årsberetning 2017 for Nøtterøy 
kommune, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 

7 

22/18 18/00020-
10 

Behandling av overordnet analyse og 
plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2019 11 

23/18 18/00020-
11 

Behandling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2018 – 2019 12 

24/18 18/00095-1 Invitasjon til inntreden i VIKS 13 

25/18 18/00025-
10 Referatsaker 14 

26/18 18/00024-8 Eventuelt 14 

    

 
 
Saker til behandling 

18/18 Godkjenning av protokoll av 27.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 18/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.02.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.02.2018 godkjennes 
[Lagre]  
 
 
 
19/18 Orientering fra administrasjonen,  
personalorganisering, unntatt offentlighet 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 3 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 19/18 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
20/18 Årsregnskapet 2017 - Årsmelding 2017 for Tjøme kommune, 
kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 20/18 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Tjøme kommunes 
siste årsregnskap for 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2017: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport for Tjøme kommune og revisjonsberetningen 
datert 18.04.2018 som erstatter revisjonsberetning av 15.04.2018. I tillegg er 
årsberetning og driftsrapport regnskap 31.12.2017, samt beretning for 
fellesnemnda datert 12.04.2018 lagt til grunn. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med informasjon.  
 
Årets regnskapsresultat 2017 viser kr 287.575.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 14.251.000,-.  
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Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 1,38 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 0,4% av 
driftsinntektene. Dette ligger under anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra 
Teknisk Beregningsutvalg er satt til 1,75%. Det positive resultatet har blant 
annet bakgrunn i høy skatteinngang, lavere pensjonskostnader og et lavt 
rentenivå. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-. 
Det er blant annet med bruk av lån og mva-kompensasjon. Investeringer i 
2017 har i hovedsak vært ny barnehage, Lindhøy og gangvei langs Østveien.     
 

Til balansen 
Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2017. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.17 til 78,45 mill. kr fra 60,1 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.17 er økt til 509,93 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, 
men formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Det skal nevnes at ca. 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 14,06 mill. kr. i 2016 til 11,35 mill. kr pr. 
31.12.17. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2017.  

 

Til den interne kontrollen 
I «årsberetningen og driftsrapport regnskap 2017» er det et eget kapittel om 
etikk som omtaler etiske retningslinjer. Det er også et eget kapittel om 
internkontroll. Internkontrollen skal være en del av den ordinære 
ledelsesutøving og virksomhetsstyring.   
 
Byggesaksavdelingen ble satt under gransking høsten 2017. Granskingen av 
byggesaksavdelingen har bundet store ressurser i organisasjonen og vært 
krevende. Byggesaksavdelingen ble overført til Nøtterøy kommune fra august 
2017. Kontrollutvalget registrerer at det bekreftes at det ikke foreligger flere 
forpliktelser utover regnskapsavleggelsen pr 31.12.2017. 
 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2017. 
Kontrollutvalget registrerer at internkontrollen burde vært styrket. 
  

Vertskommunesamarbeid 
Tjøme kommune har hatt et vertskommunesamarbeid med Nøtterøy 
kommune vedrørende barnevernstjenester og helsestasjonstjenester. Tjøme 
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kommune har driftet vertskommunesamarbeidet med Nøtterøy kommune 
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Alle samarbeidene viser 
mindreforbruk i 2017. 
 
IKT tjenester har Tjøme kommune fått levert av Jarlsberg IKT som er et 
samarbeid med flere andre kommuner fra 2017. Tjøme kommune var medeier 
i Jarlsberg IKT. 

 
Fellesnemnden 

Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 
11.658.299,-. Fra 01.01.2018 ligger disse midlene i regnskapet til Færder 
kommune. 

 
Avslutning 

Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2017. 

 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte og kommenterte notatet om utført revisjonsarbeid 2017. Det ble 
bekreftet at det var en normalberetning som var avlagt for regnskapsåret 2017. 
Tidligere økonomisjef i Tjøme kommune ga en presentasjon av regnskapet og 
bemerket det gode resultatet i 2017. Hovedpunktene i regnskapet ble belyst. 
Rådmannen kommenterte årsmeldingen 2017. Spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Tjøme kommunes 
siste årsregnskap for 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes årsregnskap inklusiv årsrapport for 
2017: 
 

Innledning 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet inklusiv 
administrasjonssjefens årsrapport for Tjøme kommune og revisjonsberetningen 
datert 18.04.2018 som erstatter revisjonsberetning av 15.04.2018. I tillegg er 
årsberetning og driftsrapport regnskap 31.12.2017, samt beretning for 
fellesnemnda datert 12.04.2018 lagt til grunn. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med informasjon.  
 
Årets regnskapsresultat 2017 viser kr 287.575.000,- til fordeling drift og et 
mindreforbruk på kr 14.251.000,-.  
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Til økonomistyringen - driften 
Budsjettdisiplinen er i hovedsak tilfredsstillende. 
 
Netto driftsresultat er 1,38 mill. kr. Det vil si at netto driftsresultat er 0,4% av 
driftsinntektene. Dette ligger under anbefalt normtall. Anbefalt normtall fra 
Teknisk Beregningsutvalg er satt til 1,75%. Det positive resultatet har blant 
annet bakgrunn i høy skatteinngang, lavere pensjonskostnader og et lavt 
rentenivå. 
 

Til avslutningen av investeringsregnskapet 
Tjøme kommune har avsluttet investeringsregnskapet i balanse med kr 0,-. 
Det er blant annet med bruk av lån og mva-kompensasjon. Investeringer i 
2017 har i hovedsak vært ny barnehage, Lindhøy og gangvei langs Østveien.     
 

Til balansen 
Gjeldsforhold 
Den totale lånegjelden i kommunen har økt i 2017. Kortsiktig gjeld har økt pr. 
31.12.17 til 78,45 mill. kr fra 60,1 mill. kr. i fjor. Netto langsiktig lånegjeld pr 
31.12.17 er økt til 509,93 mill. kr. Da er pensjonsforpliktelsene holdt utenfor, 
men formidlingslån og lån til VAR-området medtatt. Det skal nevnes at ca. 
halvparten av lån gjelder innvesteringer på VAR-området. Økt gjeld vil 
redusere handlefriheten til kommunen. Kontrollutvalget registrerer den økende 
gjeldsutviklingen. 
 
Minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt i forhold til enkel modell. 

 

Ubrukte lånemidler er redusert fra 14,06 mill. kr. i 2016 til 11,35 mill. kr pr. 
31.12.17. 

 
 

Likviditet  
Likviditeten er redusert, og det er også arbeidskapitalen i 2017.  

 

Til den interne kontrollen 
I «årsberetningen og driftsrapport regnskap 2017» er det et eget kapittel om 
etikk som omtaler etiske retningslinjer. Det er også et eget kapittel om 
internkontroll. Internkontrollen skal være en del av den ordinære 
ledelsesutøving og virksomhetsstyring.   
 
Byggesaksavdelingen ble satt under gransking høsten 2017. Granskingen av 
byggesaksavdelingen har bundet store ressurser i organisasjonen og vært 
krevende. Byggesaksavdelingen ble overført til Nøtterøy kommune fra august 
2017. Kontrollutvalget registrerer at det bekreftes at det ikke foreligger flere 
forpliktelser utover regnskapsavleggelsen pr 31.12.2017. 
 
Revisor har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2017. 
Kontrollutvalget registrerer at internkontrollen burde vært styrket. 
  

Vertskommunesamarbeid 
Tjøme kommune har hatt et vertskommunesamarbeid med Nøtterøy 
kommune vedrørende barnevernstjenester og helsestasjonstjenester. Tjøme 
kommune har driftet vertskommunesamarbeidet med Nøtterøy kommune 
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vedrørende skatteoppkreverfunksjonen. Alle samarbeidene viser 
mindreforbruk i 2017. 
 
IKT tjenester har Tjøme kommune fått levert av Jarlsberg IKT som er et 
samarbeid med flere andre kommuner fra 2017. Tjøme kommune var medeier 
i Jarlsberg IKT. 

 
Fellesnemnden 

Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 
11.658.299,-. Fra 01.01.2018 ligger disse midlene i regnskapet til Færder 
kommune. 

 
Avslutning 
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere merknader til Tjøme 
kommunes årsregnskap for 2017. 
 
[Lagre]  
 
 
 
21/18 Årsregnskapet 2017 - årsberetning 2017 for Nøtterøy 
kommune, 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Færder 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 21/18 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Nøtterøy 
kommunes siste årsregnskap og årsberetning 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetningen 2017, revisjonsberetningen for Nøtterøy kommune datert 12.04.2018 
og revisjonsberetning for fellesnemnden datert 12.04.2018.  I tillegg har revisor 
supplert utvalget med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.201.856.505,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 46.809.439,-. 
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Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 23,8 mill. kr som utgjør 1,34% av sum driftsinntekter. 
Dette er lavere enn forrige år. Det positive resultatet skyldes blant annet økt 
skatteinngang, lavere pensjonsinntekter, lavere netto finansutgifter og 
mindreforbruk på sektorene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet 1,34% under anbefalt 
normtall. Anbefalt normtall er satt til 1,75% fra teknisk beregningsutvalg.  
 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, merverdi avgiftskompensasjon og overføringer har vært 
hovedfinansieringen av investeringene i 2017. De største investeringene i 
2017 er blant annet ombygging av gamle Gipø, Østerødveien 49 og Even 
Tollefsens vei.   
 

Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2017 
med 99,47 mill. kroner til 1.843 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i fast eiendom/bygninger og 
oppdatering av vei. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet 
til minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 121,99 mill. kr pr 31.12.17.  
 

• Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet og arbeidskapital har økt i regnskapsåret 2017. 
Likviditeten er tilfredsstillende.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om etikk som omtaler etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner. Det er også et eget kapittel om internkontroll. Det er satt fokus på 
oppfølging og forbedring av internkontrollsystem. Kontrollutvalget registrer at 
områdene tas på alvor. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater 
fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2017.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen samt revisjonsberetningen for fellesnemnda. Det vises også til 
oppsummeringsnotat av revisjon 2017. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
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Fellesnemnda  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 11.658.299,-. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk notatet om utført revisjonsarbeid 2017 og bekreftet at det var 
ingen vesentlige feil eller mangler i regnskapet. Det ble også henvist til 
revisjonsberetningen til Fellesnemnden.  Økonomisjef Kristian Lægreid orienterte om 
hovedpunktene i Nøtterøy regnskapet 2017. Årsakene til mer- og mindreforbruk ble 
forklart. Det ble orientert om gjelden i Færder kommune, fast og flytende rente, 
rentenivå, renterisiko, rentebufferfond, finansplasseringer og åpningsbalansen i 
Færder kommune. Spørsmål ble besvart. Revisor og rådmannen kommenterte 
underveis.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Færder kommune har i møte 08.05.18 behandlet Nøtterøy 
kommunes siste årsregnskap og årsberetning 2017. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Nøtterøy kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017 er som følger: 
 
Innledning 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2017, 
årsberetningen 2017, revisjonsberetningen for Nøtterøy kommune datert 12.04.2018 
og revisjonsberetning for fellesnemnden datert 12.04.2018.  I tillegg har revisor 
supplert utvalget med informasjon gjennom året.  
 
 

Driftsregnskapet viser kr 1.201.856.505,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 46.809.439,-. 
 

 
Til økonomistyringen – driften og investeringsregnskapet 

• Budsjettdisiplinen er tilfredsstillende. 
Netto driftsresultat er 23,8 mill. kr som utgjør 1,34% av sum driftsinntekter. 
Dette er lavere enn forrige år. Det positive resultatet skyldes blant annet økt 
skatteinngang, lavere pensjonsinntekter, lavere netto finansutgifter og 
mindreforbruk på sektorene. For å finansiere nye investeringer som medfører 
driftsmessige konsekvenser i fremtiden ligger resultatet 1,34% under anbefalt 
normtall. Anbefalt normtall er satt til 1,75% fra teknisk beregningsutvalg.  
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• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udisponert/udekket beløp kr 0,-. 
Salg av fast eiendom, merverdi avgiftskompensasjon og overføringer har vært 
hovedfinansieringen av investeringene i 2017. De største investeringene i 
2017 er blant annet ombygging av gamle Gipø, Østerødveien 49 og Even 
Tollefsens vei.   
 

Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget har merket seg at kommunens langsiktige gjeld har økt i 2017 
med 99,47 mill. kroner til 1.843 mill. kroner. Da er pensjonsforpliktelsene holdt 
utenfor. Det er hovedsakelig investeringer i fast eiendom/bygninger og 
oppdatering av vei. Økt gjeld vil redusere handlefriheten til kommunen.  Kravet 
til minstegrensen for betaling av avdrag er overholdt.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert til 121,99 mill. kr pr 31.12.17.  
 

• Likviditetsreserven  
Nøtterøy kommunes likviditet og arbeidskapital har økt i regnskapsåret 2017. 
Likviditeten er tilfredsstillende.  
 
 

Til den interne kontrollen 
I årsberetningen er det et eget kapittel om etikk som omtaler etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner. Det er også et eget kapittel om internkontroll. Det er satt fokus på 
oppfølging og forbedring av internkontrollsystem. Kontrollutvalget registrer at 
områdene tas på alvor. Kontrollutvalget har ikke mottatt noen signaler eller notater 
fra revisor om svakheter i internkontrollen i 2017.   
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors løpende informasjon igjennom året og 
revisjonsberetningen samt revisjonsberetningen for fellesnemnda. Det vises også til 
oppsummeringsnotat av revisjon 2017. 
  
Til grunnleggende rutiner og system 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene.  
 
Fellesnemnda  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen også i 2017 har hatt stort fokus på å 
forberede Færder kommune. Fellesnemndens regnskap inngår i 
kommuneregnskapet i Nøtterøy kommune. Overførte midler fra 2016 var 
kr 25.576.148,-. Fellesnemdas ubrukte fondsmidler pr 31.12.2017 er kr 11.658.299,-. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Nøtterøy kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
[Lagre]  
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22/18 Behandling av overordnet analyse og 
plan for forvaltningsrevisjon 2018 - 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 22/18 

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

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 og 2019 i Færder kommune med følgende 
rekkefølge: 

• Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

• Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

• Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

• Internkontrollen, etterleves den i praksis. 
• Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 

fagsystemer 
• Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 

 
Innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 

 Tema 
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 
vedtatt, må dette behandles spesielt. 

 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk resultatet av analysen. Planen for forvaltningsrevisjon ble 
diskutert. Spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
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1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018 og 2019 i Færder kommune med følgende 
rekkefølge: 

• Styring og effektiv utnyttelse av ressurser innenfor helse og 
omsorg i forhold til lovkrav og kunnskapsbehov 

• Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer 
med innbyggernes behov. 

• Resultat av BTI-modellen «Bedre Tverrfaglig innsatts rettet mot 
barn og unge» innenfor oppvekst og kunnskap / helse og 
omsorg. 

• Internkontrollen, etterleves den i praksis. 
• Overganger til nye IKT-systemer, implementering og bruk av 

fagsystemer 
• Byggesaksbehandling, rutiner, systemer og praktisering 

 
Innstilingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 

 Tema 
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene 

i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
23/18 Behandling av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2018 - 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 23/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 

for 2018 - 2019 i Færder kommune: 
 

• Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll. 

• Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2018-2019, eventuelt i samarbeid med andre eiere. 
  

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen eller tilføye nye selskaper. 
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3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 

 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet og diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
selskapskontroll for 2018 - 2019 i Færder kommune: 
 

o Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll. 

o Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er 
behov for det i 2018-2019, eventuelt i samarbeid med andre eiere. 

  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen eller tilføye nye selskaper. 

 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis endringene 

i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
24/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 24/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Færder 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. 
   
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
Møtebehandling 



 14  

Sekretariatet orienterte om saken. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Færder 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. 
   
Færder kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
25/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 25/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Brevet fra Vestfold kommunerevisjon 13.03.2018 om prosessen videre vedrørende 
revisjonsoppdraget for Færder kommune fra 01.01.2019 ble lagt frem til orientering. 
 
Diverse kopier fra Jørn Myhre ble også lagt frem for kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
26/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 08.05.2018 26/18 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsmedlem Anne Marie Indseth tok opp et habilitetsspørsmål 
vedrørende kommunestyresak 072/18 vedrørende barnehageplasser. Saken 
ble diskutert. 

 
• En samarbeidsavtale mellom Nøtterøy kommune og Gulsrud Leirsted AS var 

klagd inn til KOFA. Svarbrev fra KOFA av 24.04.2018 bekrefter at forskriften 
ikke får anvendelse, og at det ikke foreligger en ulovlig direkte anskaffelse. 
Rådmannen opplyste på møtet at vedtaket i KOFA er påklaget, og kommunen 
avventer resultatet av den. Klagenemndssekretariatets brev av 24.04.2018 
sender sekretariatet ut til kontrollutvalgsmeldlemmene.  

 
• Rådmannen orienterte om en artikkel i Tønsberg Blad 08.05.2018 vedrørende  

en intensjonsavtale 2016 mellom Nøtterøy kommune og Acmotech A/S om å 
drive landbasert fiskeoppdrett på Vestre-Bolærne. Kommunestyrerepresentant 
Bjørnar Godt Daae som omtales har ikke vært med i noen behandlinger som 
har medført inhabilitet etter det rådmannen opplyser. 

 
 
Votering 
 
Enstemmig 
Vedtak  

• Kontrollutvalget går foreløpig ikke videre med saken om habilitet vedrørende 
kommunestyre sak 072/18. 

• Kontrollutvalget ber om å bli orientert når avgjørelsen på den nye klagen  
foreligger. 

• Rådmannens informasjon om habilitet vedrørende intensjonsavtalen tas til 
orientering. 

 
[Lagre]  
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 19. juni 2018 som starter kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 09.05.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
 


