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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 03.05.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Mona Røisgård Kirkevold, medlem 
Geir Morten Stenhaug, medlem  
Harald Bjerkesti Løken, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Andrew Knight 

  
Forfall:  Turid Evensen, nestleder 
  
Andre: Ivar Jostedt, Kommunalsjef økonomi og fellestjenester Re 

kommune, sak 7/18-11/18 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold 
kommunerevisjon, sak 7/18 og 11/18 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

7/18 
18/00001-
13 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
15.02.2018 

3 

8/18 18/00090-2 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2017 

3 

9/18 18/00059-4 
Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 
offentlige anskaffelser 
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10/18 18/00059-5 
Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 
innføringen av nye personvernregler 

8 

11/18 18/00094-2 
Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re 
kommune" 

8 

12/18 18/00047-5 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 10 

13/18 18/00070-2 Henvendelse til kontrollutvalget i Re av 27.03.2018 10 

14/18 18/00073-1 Invitasjon til inntreden i VIKS 11 

15/18 18/00046-6 Referatsaker 03.05.2018 12 

16/18 18/00045-4 Eventuelt 03.05.2018 12 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling eller saksliste.  
 
Sak 11/18 – Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Sykefravær i Re kommune» ble behandlet etter sak 7/18.   
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Saker til behandling 

7/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 15.02.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 15.02.2018 godkjennes.  
 
 
 
 

8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 8/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017:  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.05.2018 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2017.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning 2017, revisjonsberetningen datert 13.04.18 og revisors årsmelding 
datert 13.04.18.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2017 viser kr 538.450.887 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 21.629.880. 
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Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt resultat på ca. 
11,9 millioner kr. Hovedårsaken til det gode resultatet er økt skatteinngang, lavere 
pensjonskostnader, meravkastning finans, lavere rentekostnader og 
mindreforbruk i virksomhetene i forhold til justert budsjett. 
 

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, og samlet sett har 
virksomhetene et mindreforbruk i forhold til justert budsjett. Kontrollutvalget 
registrerer at utgiftene i tjenestesektorene er økende og at de sektorene med 
størst budsjettoverskridelse er områdene helse og omsorg, private barnehager, 
samt psykisk helse og miljøvern.  

 

• 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. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 11,9 millioner kr, 
hvilket tilsvarer 1,6 % av driftsinntektene.  

 
Til investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 3.000.000. 
Udekket finansiering må dekkes inn i 2018. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 187.376.406 for 2017.  
 

• De største investeringene i 2017 gjelder Revetal ungdomsskole og infrastruktur 
Skjeggestadåsen. 
 

Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.756,4 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 854 millioner kr og andre lån med 902,4 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

• Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

• Ubrukte lånemidler har økt og er pr 31.12.17 kr 55.268.710,-. 
 

• Det er bokført ca. 24 millioner kr i avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  
 

Likviditet 
Likviditeten i Re kommune er tilfredsstillende. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet har i 2017 økt til 36,9 millioner kr. Dette utgjør 4,9 % av 
driftsinntektene.  
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Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsberetningen 2017 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2017. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
13.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt høy aktivitet og stort fokus i 2017 
på å forberede sammenslåing med Tønsberg kommune i 2020. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2017.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi og fellestjenester i Re kommune, Ivar Jostedt, gjennomgikk 
hovedpunktene i regnskapet, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Det ble påpekt 
at det positive resultatet i hovedsak skyltes større skattevekst, bedre 
finansplasseringer og lavere renter enn forventet, og at økonomien i Re kommune 
fortsatt er stram. Regnskapsrevisor Mette Holmen kommenterte revisjonsarbeidet 
med regnskapet og svarte på spørsmål. 
 
Følgende tillegg ble foreslått til avslutningen i kontrollutvalgets uttalelse:  
 

«Kontrollutvalget konstaterer igjen at det positive årsresultatet ikke medfører 
større handlefrihet enn tidligere år, og at økonomien i Re kommune fortsatt er 
stram». 

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017:  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.05.2018 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2017.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning 2017, revisjonsberetningen datert 13.04.18 og revisors årsmelding 
datert 13.04.18.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
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Driftsregnskapet for 2017 viser kr 538.450.887 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 21.629.880. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt resultat på ca. 
11,9 millioner kr. Hovedårsaken til det gode resultatet er økt skatteinngang, lavere 
pensjonskostnader, meravkastning finans, lavere rentekostnader og 
mindreforbruk i virksomhetene i forhold til justert budsjett. 
 

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, og samlet sett har 
virksomhetene et mindreforbruk i forhold til justert budsjett. Kontrollutvalget 
registrerer at utgiftene i tjenestesektorene er økende og at de sektorene med 
størst budsjettoverskridelse er områdene helse og omsorg, private barnehager, 
samt psykisk helse og miljøvern.  

 

• 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. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 11,9 millioner kr, 
hvilket tilsvarer 1,6 % av driftsinntektene.  

 
Til investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 3.000.000. 
Udekket finansiering må dekkes inn i 2018. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 187.376.406 for 2017.  
 

• De største investeringene i 2017 gjelder Revetal ungdomsskole og infrastruktur 
Skjeggestadåsen. 
 

Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.756,4 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 854 millioner kr og andre lån med 902,4 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

• Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

• Ubrukte lånemidler har økt og er pr 31.12.17 kr 55.268.710,-. 
 

• Det er bokført ca. 24 millioner kr i avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  
 

Likviditet 
Likviditeten i Re kommune er tilfredsstillende. 
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Fond 
Disposisjonsfondet har i 2017 økt til 36,9 millioner kr. Dette utgjør 4,9 % av 
driftsinntektene.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsberetningen 2017 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2017. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
13.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt høy aktivitet og stort fokus i 2017 
på å forberede sammenslåing med Tønsberg kommune i 2020. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2017.  
 
Kontrollutvalget konstaterer igjen at det positive årsresultatet ikke medfører større 
handlefrihet enn tidligere år, og at økonomien i Re kommune fortsatt er stram. 
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2017. 
 
 
 
 

9/18 Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende offentlige 
anskaffelser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 9/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemeldingen fra rådmannen vedrørende 
offentlige anskaffelser til orientering. Rådmannen inviteres til neste 
kontrollutvalgsmøte 07.06.2018 for å orientere nærmere om praktiseringen av 
rutinene ved offentlige anskaffelser.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi og fellestjenester i Re kommune, Ivar Jostedt, supplerte den 
skriftlige tilbakemeldingen og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Re kommune har 
en ansatt i 50 % stilling som skal kontaktes ved innkjøp over 100.000,-. Den ansatte 
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opplever at det kommer lite henvendelser. Det har blitt gjennomført opplæring på 
offentlige anskaffelser, men revisors funn tyder på at rutinene ikke blir praktisert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget konstaterer at det er svakheter i praktiseringen av rutinene for 
innkjøp og anskaffelser. Rådmannen inviteres til neste møte 07.06.2018 for å 
orientere om tiltak som kan sørge for at rutinene for offentlige anskaffelser blir fulgt. 
 
 
 
 

10/18 Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 
innføringen av nye personvernregler 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 10/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen vedørende innføringen av nye 
personvernregler til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Ivar Jostedt supplerte den skriftlige tilbakemeldingen vedrørende 
innføringen av nye personvernregler, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Re 
kommune har rekruttert en ny personalmedarbeider som er tiltenkt rollen som 
personvernombud. Videre holder kommunen nå på med siste finpuss på et forslag til 
en omfattende rutine på området, og skal være i rute til de nye reglene trer i kraft.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen vedørende innføringen av nye 
personvernregler til orientering.  
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11/18 Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 11/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sykefravær i Re kommune» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet kommunen?  
 

2. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?  
 

3. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet i Re kommune? 

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 13.09.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018.  
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen presenterte den oversendte prosjektplanen, og 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Problemstillingene ble diskutert av 
kontrollutvalgsmedlemmene, og det ble blant annet tatt opp at kontrollutvalget ønsker 
å se på utviklingen av sykefravær siden forrige forvaltningsrevisjon på området i 
2009. Kommunalsjef Ivar Jostedt supplerte med informasjon.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sykefravær i Re kommune» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet kommunen?  
 

2. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?  
 

3. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet i Re kommune? 
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Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 13.09.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018.  
 
 
 
 
 
 

12/18 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 12/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Linn 
Karlsvik i Vestfold Kommunerevisjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor ble kort kommentert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Linn 
Karlsvik i Vestfold Kommunerevisjon til orientering. 
 
 
 
 

13/18 Henvendelse til kontrollutvalget i Re av 27.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 13/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen datert 27.03.2018. Dersom 
henvendelsen gjelder korrupsjon må avsender anmelde forholdet til politiet.  
 
 
 
 
 



 11  

Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om henvendelsen av 27.03.2018, 
samt om tidligere henvendelser fra avsender og behandling av disse i 
kontrollutvalget. Henvendelsen ble grundig diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.   
 
Det ble fremmet forslag om å invitere rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å få 
klarhet i den saksgangen som beskrives i henvendelsen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 07.06.2018 for å få 
klarhet i saksgangen som beskrives i henvendelsen av 27.03.2018. 
 
 
 
 

14/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 14/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Re 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 Re samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder informerte kort om saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Re 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 Re samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
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15/18 Referatsaker 03.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreveren i Re kommune fra Skatteetaten og 
henvendelse fra henvendelse fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble kommentert 
av kontrollutvalgsleder og sekretariatet.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 
 

16/18 Eventuelt 03.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 16/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlem Harald Bjerkesti Løken stilte spørsmål vedrørende Re 
kommunes regelverk og/eller rutiner knyttet til taushetserklæringer og saker unntatt 
offentlighet. Spørsmålet knyttet seg særlig til om saker til kommunestyret som er 
unntatt offentlighet kan behandles i partienes gruppemøter eller andre hovedutvalg. 
Videre ble det stilt spørsmål ved om kommunen har rutiner for signering av 
taushetserklæringer fra alle politikere, inkludert varamedlemmer, og om hvor grensen 
går for innsyn.  
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Det ble fremmet forslag om at sekretariatet undersøker vedørende Re kommunes 
regelverk på området til neste møte i kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Sekretariatet undersøker vedrørende Re kommunes reglement og rutiner knyttet til 
taushetserklæringer og saker unntatt offentlighet til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:50.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 7. juni 2018.  
 
Revetal, 07.05.2018  
 
For leder i kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie  
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
 


