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SAK 22/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 26.04.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.04.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.04.2018 

 
Saksframstilling: 
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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. 
 
 
 
  



22/18 Godkjenning av protokoll 26.04.2018 - 18/00003-20 Godkjenning av protokoll 26.04.2018 : Protokoll Kontrollutvalget i Tønsberg 26.04.2018, sign

 11  

 
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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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00027-14 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  06.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/18 
PLAN FOR OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI, 
REGNSKAPSREVISJON 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon og planen for overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2018 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Plan for overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

 
Saksframstilling: 
Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa fra KPMG orienterer om strategiplanen for 
regnskapsrevisjon i Tønsberg kommune 2018.  
 

 
 
 



23/18 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 - 18/00027-14 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 : Revisjonsplan 2018 Tønsberg kommune.pdf

© 2018 [Insert legal entity here], a [insert nationality and type of legal entity here] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Tønsberg kommune
Revisjonsplan

August 2018



23/18 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 - 18/00027-14 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 : Revisjonsplan 2018 Tønsberg kommune.pdf

© 2018 [Insert legal entity here], a [insert nationality and type of legal entity here] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Revisjonsteamet

Siv Karlsen Moa
Partner 

Tel: +47 40 63 95 48
siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen
Manager

Tel: +47 40 63 94 98
rune.johansen@kpmg.no

Inger Lise Døvle
In-Charge

Tel: +47 40 63 95 37
inger.lise.dovle@kpmg.no

KPMG LAW
Kjerstin Ongre
Advokat/Director

Tel: +47 40 63 94 58
kjerstin.onge@kpmg.no

Innhold
Innhold

Gjennomgang med administrasjon

Erfaring fra fjorårets revisjon

Fokusområder

Vesentlighet

Fremdriftsplan

Vedlegg



23/18 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 - 18/00027-14 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 : Revisjonsplan 2018 Tønsberg kommune.pdf

© 2018 [Insert legal entity here], a [insert nationality and type of legal entity here] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Gjennomgang med administrasjon

Tønsberg 
kommune

Risikobasert

!

3

• Endringer i rammebetingelser og 
reguleringer

• Ettersyn
• Brudd på lover eller forskrifter
• Avdekkede misligheter eller feil
• Krav eller tvister

Regulatorisk forhold

• Vurdering av risiko tilknyttet 
finansiell rapportering

• Områder spesielt utsatt for 
mislighetsrisiko og feil

• Spesielle poster / transaksjoner og 
evt estimater

Finansiell rapportering

• Utvikling hittil i år / forventning for 
året

• Nye / utgåtte større leverandører
• Nye investeringer / større prosjekter 

eller anskaffelser

Økonomiske forhold

• Endring i ledelsen / personalet
• Endringer i organisering – nye eller  

utgåtte enheter
• Nye samarbeidspartnere/allianser

Operasjonelle endringer

• Endring i rutiner/ prosesser
• Interne kontroller – behov for 

forbedringer
• Endringer i IT-systemer

Prosesser og rutiner
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Fokusområder ved revisjonen

Kjerneprosesser/områder Risikovurdering

Inntekter ● L - stabil

Innkjøp ● M – stabil

Lønn inkl pensjoner ● L - stabil

1

2

3

Forståelse

4

4

Andre viktige områder i revisjonen Risikovurdering

Driftsmidler ● L - stabil

Finansområdet ● L – stabil

Periodiseringsposter ● M – stabil

Avsetning for forpliktelser ▐ Evt. ny

Ikke-rutine transaksjoner ▐ Evt. ny

3

4

5

6

7

8
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Fokusområder ved revisjonen Forståelse

5

Andre viktige områder i revisjonen Risikovurdering

Merverdiavgift ▲ M - Økning

Investeringsregnskap ● M – stabil

Selvkost ● M – stabil

Budsjett ▼ L – nedgang

Disponeringer / egenkapital ● M – stabil

Årsregnskap og årsberetning ● M – stabil

9

10

11

12

13

14
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Erfaring fra fjorårets revisjon
Vi tar hensyn til de erfaringer vi gjorde i fjor for å følge opp forbedringsmuligheter hos kommunen og i vår revisjon.

Område Beskrivelse Revisjonstilnærming
Lønn - Det ble ikke tilstrekkelig dokumentert for 2017 at overtakelsen av ansatte 

fra Vear var hensyntatt i aktuarberegningen for statens pensjonskasse. 
Eventuell feil hadde i hovedsak påvirkning på kommunens 
egenkapital/kapitalkonto, og ikke noen vesentlig effekt på netto 
driftsresultat i 2017.

- Vi vil gjennomgå aktuarberegningen fra statens 
pensjonskasse for å påse at ansatte fra Vear er korrekt 
hensyntatt, og at eventuell feil fra 2017 er korrekt 
håndtert i beregningene og årsregnskapet

Finansområdet - Det har oppstått en ubalanse hvor kommunen har hatt mer fordringer på 
etableringslån enn tilsvarende lån i husbanken. Administrasjonen har 
avklart med Husbanken at de som et unntak kan få lov til å bruke 
ekstraordinære avdrag til å nedbetale på andre lån. Dette bidrar til å bedre 
noe på situasjonen med risiko for manglende tapsdekning.

- Vi vil gjennomgå kommunens håndtering av 
etableringslån og vurdere om det er risiko for 
manglende tapsdekning som påvirker regnskapet.

Merverdiavgift - Det er stort fokus hos Skatteetaten på at regelverket på fradragsretten for 
kompensasjonsberettigede boliger er fulgt. Vi utførte noe testing på 
behandlingen i 5. termin 2017 uten å avdekke vesentlig avvik. 

- Kostnader til husleie og felleskostnader for NAV er 
kompensasjonsberettigede, og kommunen bør sørge for å håndtere 
leieavtaler for å oppnå merverdiavgiftskompensasjon (netto 
leiekostnader).

- Vi vil følge opp rutiner med tanke på dokumentasjon 
av faktisk bruk av kommunens boliger.

- Vi vil følge opp omfanget av leieavtaler som er uten 
merverdiavgift og kommunens oppfølging av dette.

Selvkost - Det var en stor fondsoppbygging på Avløp i 2017 og fondet på vann og på 
renovasjon er fortsatt er stort. 

- Vi vil følge opp at kommunen tilstreber at alder på 
selvkostfond ikke overstiger 5 år
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Vesentlighet
Driftsinntekter (fjorårstall)

MNOK 3 476 (MNOK 3 116)

Total vesentlighet

MNOK 40 (MNOK 37)

I % av driftsinntekter 1,2 % (1,2 %)

Våre vesentlighetsgrenser
Vesentlighet representerer det nivået av feilinformasjon som vi 
tror vil påvirke beslutning til brukerne av regnskapet. Det 
inkluderer både kvantitative og kvalitative faktorer.

For å respondere på aggregert risiko, designer vi våre egne 
prosedyrer for å oppdage feilinformasjon på et lavere nivå av 
vesentlighet. Vi justerer dette nivået lengre ned for punkter som 
er av spesifikk interesse for brukerne av kvalitative årsaker.

Nivå på feil som 
følges opp med 
ledelsen

Vesentlighet for regnskapet 
som helhetMNOK 2,0

(MNOK 1,86)
MNOK 30
(MNOK 28)

Vi vil rapportere:

Justerte 
revisjonsdifferanser

Ikke justerte 
revisjonsdifferanser

Feil og utelatelser
i notene
(korrigerte og ikke korrigerte)

XXX

Vesentlighet

Vesentlighet vs andre
beregninger

2018 2017

Eiendeler

Egen-
kapital

2,3% 2,5%

0,5% 0,5%

7

Vesentlighet for 
handlinger for å 
avdekke 
individuelle feil

MNOK 40
(MNOK 37)
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Fokusområder ved revisjonen

1 Inntekter

Regnskapsposter

- Inntekter

- Kundefordringer

Inntekter
Kundefordringer

Inntekter

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen

- Innhente budsjett og fjorårstall og vurderinger av vesentlige endringer 

- Innhente oppgaver eller opplysninger knyttet til overføringer, skatter mv

- Brukerbetalinger – etterberegninger mv

- Tilskudd – utnyttelse av tilskuddsordninger og periodisering av tilskudd

Kundefordringer
- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av kundefordringer og vurdering av tapsutsatte 

fordringer

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

8
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Fokusområder ved revisjonen

2 Innkjøp

Regnskapsposter

- Kjøp av varer og tjenester

- Leverandørgjeld

- Bank

Inntekter
Kundefordringer

Kjøp av varer og tjenester

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen herunder oppfølging av ny rutine med 
stikkprøvekontroller basert på endringslogg.

- Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer

- Kontroll av grunnlag for og attestasjon av momskompensasjon for hver termin

Leverandørgjeld

- Gjennomgang av kommunens rutine for oppfølging av leverandørgjeld, og vurdere behov for å 
innhente eksterne bekreftelser på et utvalg av leverandører.

Bank

- Innhente årsoppgaver fra bank for kontroll av bankavstemminger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

9
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Fokusområder ved revisjonen

3 Lønn

Regnskapsposter

- Lønnskostnader

- Sykelønnsrefusjoner

- Annen godtgjørelse

- Reiseregninger

- Pensjonsmidler

- Pensjonsforpliktelse

- Pensjonskostnad

- Premieavvik 

Inntekter
Kundefordringer

Lønnskostnader

- Gjennomgang av transaksjonsflyt og vurdere internkontrollen

- Innhente budsjett, fjorårstall, og vurderinger av vesentlige endringer

- Gjennomgang av kommunens avstemminger knyttet til lønnsutbetalinger, sykelønnsrefusjoner og 
annen godtgjørelse

Pensjoner

- Risiko for feil i regnskapet knytter seg til verdsettelsen av pensjonsfordringer og 
-forpliktelser knyttet til ytelsesordninger. Vi vil gjennomgå de parametere og forutsetninger som 
benyttes i beregningen, samt avstemme innbetaling lagt til grunn av aktuar mot fysiske fakturaer 
mottatt og betalt

- Vi vil spesielt gjennomgå aktuarberegningen fra statens pensjonskasse for å påse at ansatte fra Vear er 
korrekt hensyntatt, og at eventuell feil fra 2017 er korrekt håndtert i beregningene og årsregnskapet.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

10
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Fokusområder ved revisjonen

4 Driftsmidler

Regnskapsposter

- Bygninger/tomter

- Maskiner og utstyr

- Inventar

- Av- og nedskrivinger

K

Driftsmidler

- Påse at anleggskartotek er avstemt mot hovedbok

- Analytisk kontrollhandling mot totale regnskapsmessige avskrivninger

- Kontrollere et utvalg av vesentlige tilganger / avganger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

11
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Fokusområder ved revisjonen

5 Finansområdet

Regnskapsposter

- Finansielle investeringer og 
plasseringer

- Gjeld

- Finansinntekter

- Finanskostnader

Finansielle aktiva og gjeld

- Kontroll av beholdninger/lån mot eksterne oppgaver, og evt kontroll mot gyldig vedtak for større eller 
unormale poster.

- Kontroll av minimumsavdrag, regnskapsmessig håndtering og noteinformasjon

- Påse at det er samsvar mellom låneopptak i året, bruk av lån i året og bevegelser på konto for ubrukte 
lånemidler

- Gjennomgang av rutiner for bokføring og oppfølging av formidlingslån, samt vurdere om det er risiko 
for manglende tapsdekning som påvirker regnskapet.

- Investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler av betydning vil vi innhente sist avlagte og reviderte 
årsregnskap og/eller siste resultatrapport tilgjengelig. Vurdering av bokført verdi på de største 
investeringer i ikke-børsnoterte aksjer og andeler mot egenkapital for de respektive selskapene.

- Rimelighetsvurdering av finansinntekter og kostnader mot eksterne oppgaver og fjorår/budsjett

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

12
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Fokusområder ved revisjonen

6 Periodiseringsposter

Regnskapsposter

- Kundefordringer

- Andre kortsiktige fordringer

- Leverandørgjeld

- Annen kortsiktig gjeld

K

Periodisering

- Risiko for feil knytter seg til knappe rapporteringsfrister, og vår tilnærming vil være å gjennomgå  
interne rutiner for periodisering av de vesentligste regnskapspostene

- Gjennomgang av periodiseringsposter og rimelighetsvurdering mot fjoråret for å påse at alle aktuelle 
poster er medtatt (f.eks ressurskrevende brukere), herunder gjennomgang av ledelsens beregninger og 
historisk treffsikkerhet for vurdering av periodiseringsposter

- Gjennomgå et utvalg fakturaer før og etter årsskiftet for kontroll av korrekt periodisering.

- Gjennomgå avsetningen for påløpt lønn, feriepenger og andre godtgjørelser som ikke er utbetalt.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

7 Avsetning for forpliktelser

Regnskapsposter

- Annen kortsiktig gjeld

- Avsetning for forpliktelser

K

Avsetning for forpliktelser

- Vi vil diskutere med administrasjonen om det er forhold som tilsier krav til avsetning for forpliktelser, og 
gjennomgå eventuelle dokumenter og underliggende avtaler som underbygger administrasjonens 
vurderinger

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

8 Ikke-rutine transaksjoner

Regnskapsposter

- Potensielt alle Ikke-rutine transaksjoner

- Gjennomgang av transaksjoner som anses for å være ikke-rutine (for eksempel spesielle 
salgstransaksjoner etc.) for å påse korrekt regnskapsføring og presentasjon.

- Vurdere interne rutiner for hvem som har mulighet for å gjøre direkteføringer i hovedbok

- Kontrollere manuelle føringer via uttrekk fra regnskapssystemet i et lesbart format over alle manuelle 
føringer i løpet av året

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

15
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Fokusområder ved revisjonen

9 Merverdiavgift

Regnskapsposter

- Merverdiavgift Merverdiavgift

- Gjennomgang av kommunens rutiner for innrapportering og regnskapsføring av merverdiavgift

- Løpende gjennomgå og attestere på kompensasjonsoppgaver for merverdiavgift

- Vi vil følge opp rutiner med tanke på dokumentasjon av faktisk bruk av kommunens boliger.

- Vi vil følge opp omfanget av leieavtaler som er uten merverdiavgift og kommunens oppfølging av dette.

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

16



23/18 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 - 18/00027-14 Plan for overordnet revisjonsstrategi, regnskapsrevisjon 2018 : Revisjonsplan 2018 Tønsberg kommune.pdf

© 2018 [Insert legal entity here], a [insert nationality and type of legal entity here] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Fokusområder ved revisjonen

Investeringsregnskap

Regnskapsposter

- Postene i investeringsregnskapet Inntekter og utgifter

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen

- Gjennomgang av kommunens rutiner for avslutning av investeringsregnskapet og periodisering av 
investeringsprosjekter herunder finansiering

- Kontrollere at driftsutgifter ikke ligger i investeringsregnskap (og motsatt)

- Kontrollere at investeringsinntekter ikke ligger i driftsregnskap (og motsatt)

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

17
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Fokusområder ved revisjonen

Selvkost

Regnskapsposter

- Selvkostfond

- Selvkostnote

Inntekter og utgifter

- Gjennomgang av kommunens rutiner og vurdering av internkontrollen

- Vi vil følge opp at kommunen tilstreber at alder på selvkostfond ikke overstiger 5 år

- Kontroll av regnskapsføring av selvkostfond og selvkostnote til årsregnskapet

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

18
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Fokusområder ved revisjonen

Budsjett

Regnskapsposter

- Budsjettall i årsregnskapet Korrekte budsjettall i årsregnskapet

- Kontrollere at budsjettjusteringer er gjort på riktig nivå og er tilstrekkelig dokumentert

- Vurdere om det er foretatt nødvendige budsjettjusteringer

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Disponeringer / egenkapital

Regnskapsposter

- Disponeringer i årsregnskapet

- Noteinformasjon kapitalkonto og 
disposisjonsfond

Disponeringer / egenkapital

- Innhente og vurdere kommunens avstemming av kretsløp og noter

- Kontroll av utvalg bundne fond som har vært brukt i løpet av året. 

- Innhente kommunes dokumentasjon på disponering av resultat, samt gjennomgang av 
avstemming/note for kapitalkonto og disposisjonsfond

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister
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Fokusområder ved revisjonen

Årsregnskap og årsberetning

Regnskapsposter

- Årsregnskap med noter 

- Årsberetning

Årsregnskap og årsberetning

- Kontrollere at det er samsvar mellom reviderte tall og årsregnskap inkl noter

- Gjennomgang av sjekkliste for årsregnskap, noter og årsberetning for å påse at krev til opplysninger er 
oppfylt

SkepsisD&A Utfordre

Revisjonstilnærming

Spesialister

21
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MarJul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb April Mai Jun
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Aktivitet Dato / uke

Planleggingsmøte med gjennomgang revisjonsplan Uke 34

Interimsrevisjon Uke 37 - 42

Årsoppgjørsrevisjon Uke 9 - 13 

KU-møte for behandling av årsregnskapet

Kommunestyremøte for behandling av årsregnskapet
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Kundeportal – har vært et 
veldig nyttig verktøy, vi er nå 
i ferd med å gå over til noe 
som er enda bedre = > Clara 
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I forkant av revisjonen sender vi en PBC-liste som oppsummerer hvilken dokumentasjon vi har behov for i 
vårt arbeid. Dette bidrar til en smidig og effektiv revisjon samt et godt samarbeid mellom revisjonsteamet og 
de regnskapsansvarlige. 

Prepared by Client – liste (PBC-liste)

• Bruk av PBC-listen sikrer at 
bokføringslovens krav 
etterleves og sikrer et godt 
samarbeid mellom revisor og 
kunde. 

• Bidrar til en oversiktlig, 
hensiktsmessig og tilstrekkelig 
dokumentasjon i samsvar 
med bokføringsloven. 
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Clara vil lette den
praktiske håndteringen 
og kommunikasjonen
knyttet til PBC-listen
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områder innen skatt, avgift og finansiell rapportering. 
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SAK 24/18 
REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet for revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2018 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriftlig egenvurdering av uavhengighet for regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2018 er gjort på 
generelt grunnlag. Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa er oppdragsansvarlig 
revisor i Tønsberg kommune. 
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SAK 25/18 
BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2019 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.405.000,- i budsjett 2019 til tilsyn og 
kontroll i Tønsberg kommune.  
 
Totale revisjonstjenester kr 1.780.000,- fordelt som følger:      

 Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/ 
forvaltningsrevisjon 800 timer/ 
selskapskontroll      kr 1.560.000 

 Forvaltningsrevisjon, (ekstra)      kr               0 

 Kjøp av andre tjenester og attestasjoner   kr    220.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr     410.000 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 150.000 
 Andre driftsutgifter   kr   65.000   kr     215.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr         2.405.000      
 
Det tas forbehold om at alle eierkommuner i Vestfold kommunerevisjon vedtar nye 
vedtekter for at Tønsberg kommune inkluderes. 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret 
 
Vedlegg:  
Budsjettoppstilling for Vestfold kommunerevisjon 2019 
Budsjettoppstilling for VIKS 2019 

 
Saksframstilling: 

Kontrollutvalgsforskriften § 18. Budsjettbehandlingen 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.» 
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Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 

 Regnskapsrevisjon 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år 

 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelse er fast, og øvrige utgifter følger av kontrollutvalgets aktivitet. 
 

Tønsberg kommune har inngått kontrakt om revisjonstjenester med Vestfold 
kommunerevisjon januar 2019. Vestfold kommunerevisjon hadde styremøte 
22.08.2018 og vedtok budsjett for 2019. For Tønsberg kommune blir det 
kr 1.780.000,- herav kr 220.000,- til kjøp av andre tjenester og attestasjon. 
 
Det er beregnet 800 timer til forvaltningsrevisjon mot 550 timer tidligere år. I forslag til 
budsjett er det ikke lagt inn ytterligere midler til forvaltningsrevisjon.  
 
Det tas forbehold om at alle eierkommuner i Vestfold kommunerevisjon vedtar nye 
vedtekter for at Tønsberg kommune inkluderes. Det antas at det er en formalitet. 
 
Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2019 i møte 27. august 2018. Fordelingen 
av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.  
 
VIKS har et totalbudsjett 2019 på kr 2.500.000,- med bruk av fond på 
kr 200.000,- og resten fordeles med et grunnbeløp på kr 80.000,- pr kommune og 
etter folketall. Tønsberg kommunes andel blir kr 410.000,- av de totale driftsutgifter 
mot kr 394.000,- i fjor.  
 
Forslaget til budsjett for 2019 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Tønsberg kommune 
blir som følger: 
                    2019           2018 
Totale revisjonstjenester kr 1.780.000,- fordelt som følger:  
  Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/ 

 forvaltningsrevisjon/selskapskontroll            kr   1.560.000    1.187.000 
Forvaltningsrevisjon, (ekstra)   kr               0  100.000 
Kjøp av andre tjenester inkl. attestasjoner, kr    220.000  100.000 
  

Sekretariatstjenester fra VIKS    kr    410.000  394.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse,(fast)  kr 150.000  
 Andre driftsutgifter   kr   65.000 kr   215.000        250.000       
Sum Tilsyn og kontroll      kr       2.405.000     2.031.000 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret. 
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Vedlegg til sak 19/18 Budsjett – økonomiplan 2020-2022 

 

Økonomiplan
Budsjett 2019 2020 2021 2022

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 1 000 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000

Overføringer med krav til motytelser 11 248 500 11 022 000 11 022 000 11 022 000

Andre statlige overføringer 0 0

Andre overføringer 0 0

Sum driftsinntekter 12 248 500 12 022 000 12 072 000 12 072 000

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 8 020 000 7 820 000 7 920 000 7 920 000

Sosiale utgifter 2 650 000 2 600 000 2 620 000 2 640 000

Kjøp av varer og tj.som inngår i tj.prod. 1 328 500 1 352 000 1 282 000 1 262 000

Kjøp av tj.som ersatter tj.produksjon 0 0

Overføringer 300 000 300 000 300 000 300 000

Avskrivninger 0 0

Fordelte utgifter 0 0

Sum driftsutgifter 12 298 500 12 072 000 12 122 000 12 122 000

Brutto driftsresultat -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Finansinntekter

Renteinntekter,utbytte og eieruttak 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum eksterne finansinntekter 50 000 50 000 50 000 50 000

Finansutgifter

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 50 000 50 000 50 000 50 000

Motpost avkrivninger 0 0 0 0

Netto driftsresultat 0 0 0 0

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere årsregnsk.m.mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger 0 0 0 0

Overført til investeringsregnskapet

Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0

Avsetninger til bundne fond

Avsetninger til likviditetsreserven

Sum avsetninger 0 0 0 0

Budsjettmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0
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Kostnadsfordeling mellom kommunene:  

Fordeling av kostnadene er foretatt med utgangspunkt i budsjetterte revisjonstimer, både 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjonsoppgaver.  

 

 

Fordeling basert på budsjetterte timer

Holmestrand kommune 8,0 %

Re kommune 6,7 %

Horten kommune 12,6 %

Sandefjord kommune 22,7 %

Vestfold fylkeskommune 24,4 %

Tønsberg kommune 16,4 %

Færder kommune 9,2 %
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SAK 26/18 
BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN "POST OG ARKIV, LOV OM 
OFFENTLIGHET SAMT FORVALTNINGSLOV, ALLE 
VIRKSOMHETER"  

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende forvaltningsprosjektet «Post og arkiv, 
lov om offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter» godkjennes med bruk av 
inntil 130 timer som dekkes innenfor budsjettet 2018.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 

1. Hvilke rutiner har kommunen for mottak og ekspedering av henvendelser? 

2. I hvilken grad er rutinene i henhold til gjeldende regelverk? 

3. Hvordan og i hvilken grad er rutinene gjort kjent for ansatte? 

4. For et utvalg av saker, i hvilken grad har rutinene vært fulgt for mottak og 
ekspedering? 

Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 12.11.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
22.11.2018 
 
Vedlegg:  
Plan for «Post og arkiv, lov om offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter». 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 26. april 2018 sak 16/18 bestilte utvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Post og arkiv, lov om offentlighet samt 
forvaltningslov, alle virksomheter» i sak 16/18. 
 
Planen ble bestilt fra KPMG og levert 27.08.2018.   
 
Følgende problemstillinger er foreslått av revisjonen:  

 Hvilke rutiner har kommunen for mottak og ekspedering av henvendelser? 

 I hvilken grad er rutinene i henhold til gjeldende regelverk? 
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 Hvordan og i hvilken grad er rutinene gjort kjent for ansatte? 

 For et utvalg av saker, i hvilken grad har rutinene vært fulgt for mottak og 
ekspedering? 

 
Forvaltningsprosjektets kostnader dekkes innenfor kontrakten.  
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Tønsberg kommune, Forvaltningsrevisjon 3 
 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Kontrollutvalget har i sak 16/18 bedt KPMG utarbeide et forslag til prosjektplan til forvaltningsrevisjon av 
post og arkiv, lov om offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter.  

Forvaltningsrevisjon av området ligger i plan for forvaltningsrevisjon og det er kategorisert med middels 
risiko. Fra overordnet analyse, som plan for forvaltningsrevisjon er bygd på, fremgår:  

"Formålet med Arkivloven er å sikre at alt som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som 
inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig verdi, blir arkivert slik at informasjonen blir skikkelig 
ivaretatt og gjort tilgjengelig for ettertiden. Hovedregelen i Offentlighetsloven er at alle saksdokument, 
journaler og lignende register er åpent for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan 
med andre ord kreve innsyn i saker, noe som krever god kompetanse i kommunen til å vurdere hva som 
kan og ikke kan offentliggjøres. I arbeidsmøtet ble det sagt at det har vært utfordringer på dette området, 
men at det er forbedringer på gang.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke rutiner kommunen har for å sikre at sentrale 
krav i Forvaltningsloven, Arkivloven og Offentlighetsloven blir fulgt, herunder ivaretakelse av rettslig og/ 
eller forvaltningsmessig dokumentasjon, og rutiner som sikrer lovens krav til organisering av arkiv, 
arkivsystem og lagringsmedium." 

I forbindelse med bestilling av prosjektplan, har Kontrollutvalget operasjonalisert revisjonsprosjektet inn mot 
kommunens oppfølging av Offentleglova (offentlighetsloven) når det gjelder svarfrister på henvendelser til 
kommunen, herunder hvilken praksis og hvilke rutiner kommunen har. 

 

1.2 Overordnet og kort om etterlevelse av offentleglova 
Formålet med offentleglova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. Dette for 
blant annet å styrke informasjonsfrihet, den enkeltes rettsikkerhet og tilliten til det offentlige. Lovverket og 
forskrifter setter krav til kommunen, herunder rutinekrav. Dette innebærer blant annet: 

• Virksomheten skal normalt avgjøre innsynskrav innen tre arbeidsdager. Dersom innsynskravet ikke 
kan avgjøres innen tre dager, bør virksomheten sende foreløpig svar hvor det redegjøres for 
forventet behandlingstid og årsaken til dette. 

• Virksomheten må ha hjemmel i lov eller forskrift for å avslå en innsynsbegjæring. 
• I de tilfeller et avslag er begrunnet i en av "kan-bestemmelsene", skal virksomheten ha vurdert 

merinnsyn. Det bør framkomme av avslaget at merinnsyn er vurdert. 
• Ved helt eller delvis avslag på et innsynskrav skal avgjørelsen være skriftlig og inneholde en presis 

hjemmelshenvisning og opplysninger om klagerett og klagefrist. 
• Dersom det er krevd nærmere begrunnelse for avslaget, skal virksomheten gi skriftlig begrunnelse 

så snart som mulig og senest innen ti arbeidsdager etter at kravet ble mottatt. 
• Virksomheten skal ta stilling til klager uten ugrunnet opphold. 
• Virksomheten bør ha etablert skriftlige rutiner for behandling av innsynsbegjæringer. 

 

1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen 
Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen, samt utlede og utarbeide gode revisjonskriterier. I arbeidet med prosjektplanen har det 
vært samtale med kontrollutvalgets sekretariat for å få utfyllende informasjon til kontrollutvalgets bestilling.  I 
tillegg har vi gjennomgått lovverk med forskrifter og tilhørende veiledninger. Vi har og vurdert tidligere revisjoner 
på området. 
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Hensyntatt disse innledende undersøkelser, samt kontrollutvalgets operasjonalisering foreslår vi at 
forvaltningsrevisjonen fokuseres rundt møtet mellom publikum og kommune. Dette innebærer et fokus på 
håndtering av publikums ønske/begjæring/krav om innsyn i kommunale dokument og beslutningsprosesser. Det 
vil da være relevant å kartlegge og vurdere kommunens rutiner for mottak og ekspedering av henvendelser. 
Aktuelle vurderinger vil være om rutinene er dekkende for påkrevde aktiviteter, om rutinene er i henhold til 
regelverket og om rutinene er tilgjengeliggjort for ansatte i tilstrekkelig grad.  
 
Videre vil det være relevant å kontrollere om kommunens mottak og ekspedering av ønsker/begjæring/krav skjer i 
henhold til egne rutiner. Dette kan gjøres gjennom en gjennomgang av et antall faktiske henvendelser til 
kommunen. 
 
Resultatet av en slik revisjon vil kunne påpeke eventuelle mangler og svakheter i kommunens rutiner, eventuelt 
fravær av rutiner. Den vil videre kunne finne eventuelle mangler og svakheter i administrasjonens etterlevelse av 
rutiner, herunder eventuell manglende tilgang på rutiner. Dette vil kunne brukes til læring og forbedring av egne 
rutiner og praksis.  
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2. Formål, problemstillinger og kriterier  

2.1 Formål og avgrensning 
472 
 

2.2 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger foreslås besvart: 

1. Hvilke rutiner har kommunen for mottak og ekspedering av henvendelser? 

2. I hvilken grad er rutinene i henhold til gjeldende regelverk?   

3. Hvordan og i hvilken grad er rutinene gjort kjent for ansatte?  

4. For et utvalg av saker, i hvilken grad har rutinene vært fulgt for mottak og ekspedering?  

 

2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand 
og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for 
kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være: 

 Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens internkontroll, samt god praksis for internkontroll hvor 
vi bygger på KS sin veileder, "Rådmannens internkontroll".  

 Offentleglova 

 Forvaltningsloven 

 Forskrift til offentleglova 
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3. Tilnærming og fremdriftsplan 

3.1 Metode  
For å kunne besvare problemstillingene vil vi benytte dokumentanalyse og intervju.   

I første omgang vil vi samle inn relevant dokumentasjon fra kommunen. Vi vil innhente og gjennomgå 
dokumentasjon som kan gi informasjon om problemstillingene. Det vil da være særlig fokus på policyer, 
rutiner, sjekklister mv. innenfor mottak og ekspedering av henvendelser. Vi vil og innhente eventuelle maler 
for mottak og svar på henvendelser. 

Vi vil og plukke ut 10 henvendelser knyttet til informasjon og innsyn i kommunen. Dette vil vi plukke tilfeldig, 
men de aktuelle sakene bør dekke ulike deler av kommunens virksomhet. For disse sakene vil vi hente ut 
all form for dokumentasjon, herunder henvendelse, svar, eventuelle klager og svar, samt eventuelle interne 
saksforberedende dokumenter/notater. 

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende 
informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante informanter vil blant annet være leder 
for dokumentsenteret, utvalgte ansatte på dokumentsenteret og rådmann. Valg av personer fra kommunen 
for intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen.  

Fra hvert intervju skriver vi referat som vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og 
eventuell korrigering). Svar fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig 
dokumentasjon.  

All innsamlet informasjon vurderes opp imot revisjonskriteriene, for at vi så gir svar til revisjonens 
problemstillinger. 

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som redegjør for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til 
rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en sluttrapport. Sluttrapportering til 
kontrollutvalget vil skje ved fremstilling av en revisjonsrapport. Rapporten vil leveres etter KPMGs 
standardmal for forvaltningsrevisjonsrapporter. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil 
være kvalitetssikret og etterprøvbar.  

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Vi vil bruke 130 timer på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring og 
rapportering.  

Figuren under viser tentativ aktivitets- og framdriftsplan:  
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Oppstart foreslås i juni etter godkjenning og eventuell justering av prosjektplanen i KU. Oppstarts- og 
planleggingsfasen inkluderer oppstartsmøte med kommunen, detaljplanlegging av revisjonen, utarbeidelse 
av revisjonskriterier, første runde med dokumentinnhenting og intervjuplan. Datainnsamling og analyse vil 
bli gjennomført i perioden august - september. Gjennomføringen inkluderer dokumentinnhenting, 
dokumentanalyse, forberedelse og gjennomføring av intervjuer, fokusgrupper, sammenstilling av 
informasjon og analyse, utarbeidelse av rapportutkast samt sluttsamtale med kommunen. Rapportarbeid vil 
skje i oktober med høring av rapporten ultimo oktober. Sluttførings/rapporteringsfasen inkluderer 
ferdigstillelse av rapport, høringsrunde samt utarbeidelse av revidert/endelig rapport samt levering av 
rapport til kontrollutvalgets møte i november.  

Vårt forslag til plan for gjennomføring bygger på forutsetning om at kommunen oversender etterspurt 
dokumentasjon til oss innen rimelig tid, samt at vi får tilgang til personer, dokumentasjon og data. 

Faser + aktiviteter Timer 23 24 25 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 Forberede 15

1.1 Forundersøkelse
1.2 Etablere prosjektplan
1.3 Godkjenning prosjektplan 
1.4 Justere prosjektplan

2 Starte opp 10
2.1 Sende oppstartsbrev
2.2 Oppstartsmøte
2.3 Dokumentliste
2.4 Intervjuplan

3 Gjennomføre 80
3.1 Dokumentanalyse
3.2 Intervjuguide
3.3 Intervjuer
3.4 Analyse 
3.5 Kvalitetssikring
3.6 Rapportutkast 

4 Rapport 25
4.1 Ferdigstille rapportutkast 
4.2 Høring rapportutkast (en uke)
4.3 Justering rapportutkast
4.4 Oversendelse av rapport
4.5 Sluttmøte og presentasjon 

130

NovemberJuni August September Oktober
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4. Team og honorar 

4.1 Prosjektteam 
KPMG sitt team består av: 

 Oppdragsansvarlig: Director Ole Willy Fundingsrud. 

 Prosjektleder: Manager Kaia Grahm-Haga 

 Prosjektdeltaker: Associate Håkon Lindberg 
 

4.2 Honorar  
I henhold til avtale.  
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Arkivsak-dok. 17/00229-11 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  06.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/18 
ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "RUS 
OG PSYKIATRI" 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte 28.11.2017 i sak 44/17 et forvaltningsrevisjonsprosjekt av 
området rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal omhandle tilbud til klienter og eventuelt kjøp av 
plasser, samt oppfølging av plasser både i kommunal og privat drift. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 

«Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet; 
«Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg" 
med bruk av midler fra budsjettåret 2017/2018. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 15.01.18. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 
01.02.18. Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt.» 

 
I kontrollutvalgsmøtet 01.02.2018 ble prosjektplanen gjennomgått i sak 4/18. 
Problemstillingene ble diskutert grundig. Utvalget diskuterte bruken av fokusgrupper 
og spørreundersøkelser og utvidet prosjektet med bruk av 100 timer. Det vil si at det 
totalt er beregnet 420 timer på dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
  
Sekretariatet opplyste at Fylkesmannen skal ha et landsomfattende tilsyn med 
personer med psykisk lidelse og rusproblemer i Tønsberg kommune i mars 2018. 
Revisor tar hensyn til dette i sitt arbeid. Revisor innhenter synspunkter og erfaringer 
fra ansatte i sektoren gjennom adgang for ansatte til å delta i 
fokusgruppe/spørreundersøkelse. 
 
Endelig prosjektplan jfr, vedtaket 01.02.2018 har følgende problemstillinger: 
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1. Hvilke tjenester har kommunen til personer med psykiske lidelser og 
rusavhengighet?  

2. Hvordan er tjenester til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet 
organisert?  

3. I hvilken grad er det samsvar mellom tjenestetilbud som blir gitt til brukerne 
og brukernes behov innenfor rus- og psykiatritjenesten? (Herunder se på om 
det er samsvar mellom behov som følge av kartlegging og vedtak og 
kommunens oppfølging av tilbudet)  

4. Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som har rett til og 
ønsker individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? 
(Herunder se på rutinene for å sikre brukernes rettigheter til å få utarbeidet 
individuelle planer, koordinator, undersøke konkret praksis i kommunen for å 
utarbeide individuelle planer, kartlegge omfang av eksisterende planer med 
videre.)  

5. I hvilken grad har Tønsberg kommune rutiner for å sikre at pasienter og 
brukere med rus og psykiatri lidelser får et helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud? (Inkluderer rutiner for koordinering og samordning internt i 
kommunen og mot andre aktører som fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste 
mv. Kan utvides til å inkludere hvordan samarbeidet mellom de mest sentrale 
tjenestene og instansene oppleves og fungerer i praksis, sett fra kommunens 
ståsted).  

6. I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig oppfølging av bruken av 
plasser til personer med rus- og psykiatrilidelser i kommunal og privat drift?  

 
Følgende problemstillinger er ikke en del av undersøkelsen, men vil kunne bli 
summarisk berørt:  

a) Har kommunen tilfredsstillende kapasitet innen rus- og psykiatrifeltet? 
(Herunder beredskap, ventetid, organisering og kompetanse)  

b) I hvilken grad sikrer kommunen brukermedvirkning og at tjenestene er 
utformet i et brukerperspektiv?  

 
I kontrollutvalgsmøtet 26.04.2018 ble kontrollutvalget orientert om status i arbeidet og 
leveringstidspunktet endret. Forvaltningsrapporten med rådmannens uttalelse 
leveres innen 12.11.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
22.11.2018. 
 
Revisor vil orientere i saken og om status i arbeidet pr. dags dato. 
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Arkivsak-dok. 18/00109-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  06.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/18 
PROSJEKTREGNSKAP TOLVSRØDVEIEN ØSTRE VEI VA-ANLEGG 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap Tolvsrød veien Østre vei VA-anlegg – A65452 er behandlet. 
Mindreforbruket er på kr 228.716,-. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Tolvsrød veien Østre vei VA-anlegg – A65452 er behandlet og 
godkjent. Mindreforbruket er på kr 228.716,-. 
 
Vedlegg:  
Prosjektregnskap og sluttrapport 02.05.2018  
Revisors uttalelse av 04.06.2018 
 

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet gjelder sanering av gammel fellesavløpsledning og etablering av 
separatanlegg med en overvannsledning og en spillvannsledning. I tillegg ble deler 
av vannledningen fornyet. Veien er oppbygget ihht kommunal standard med to lag 
asfalt og 10 tonn akseltrykk. 
 
Prosjektet har pågått i flere år og sluttført i 2018. 
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 13.771.284,-  som ga et mindreforbruk på  
kr 228.716,- i forhold til budsjettrammen på kr 14.000.000,-.  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ” Avtalte kontrollhandlinger” avdekker 
ingen vesentlige feil eller avvik.  
 
 
 



28/18 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg - 18/00109-2 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg : Prosjektregnskap 02.05.2018



28/18 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg - 18/00109-2 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg : Prosjektregnskap 02.05.2018



28/18 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg - 18/00109-2 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg : Prosjektregnskap 02.05.2018



28/18 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg - 18/00109-2 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg : Prosjektregnskap 02.05.2018



28/18 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg - 18/00109-2 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg : Revisjonsrapport IB1007



28/18 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg - 18/00109-2 Prosjektregnskap Tolvsrødveien Østre Vei VA-anlegg : Revisjonsrapport IB1007



29/18 Referatsaker  - 18/00028-9 Referatsaker  : Referatsaker

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00028-9 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  06.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Tilbakemelding fra administrasjonen 03.05.2018, Landbrukskontoret 

 E-post fra Vestfold kommunerevisjon av 31.07.2018, revisjon 2019  

 
Saksframstilling: 

 På kontrollutvalgsmøtet 26. april 2018 ble det stilt et spørsmål om 
Landbrukskontoret vedrørende samarbeidet og organisering mellom Tønsberg 
og Re kommuner. Administrasjonen har gitt en tilbakemelding i e-post 
03.05.2018 fra virksomhetsleder.    

 

 Vestfold kommunerevisjon har sendt en orientering med opplysninger om 
overgangen til Vestfold kommunerevisjon som skal revidere Tønsberg 
kommune fra og med 2019.  
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From: Linn Karlsvik <Linn.Karlsvik@vestfoldkommunerevisjon.no> 
Sent: Tuesday, July 31, 2018 6:09 AM 
To: toril.eeg@faerder.kommune.no; geir.viksand@tonsberg.kommune.no 
Cc: Lars.Egeland@hioa.no; terje.fuglevik@outlook.com; Heidi Wulff Jacobsen 
Subject: Informasjon vedr. inntreden i Vestfold kommunerevisjon 
 
Hei, 
 
 
Vi ønsker å gi dere informasjon vedr. inntreden av Færder kommune, Tønsberg kommune og nye 
Tønsberg kommune i Vestfold kommunerevisjon. 
 
 
Forslag til reviderte vedtekter er nå sendt ut til alle kommunestyrer og fylkesting. Det forventes at 
saken vedr. vedtektsendringen vil behandles i første møterunde nå etter sommerferien. 
 
 
Vi vil kontakte dere igjen så snart vedtektene er behandlet i alle eierkommuner (slutten av 
september). Dere vil da få vedtektene oversendt. Vi anbefaler at disse legges frem som 
orienteringssak i kommunestyret. 
 
Dersom det er spørsmål eller noe som ønskes diskutert, så  er det bare å ta kontakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Linn Karlsvik 
Statsautorisert revisor 
 
Tlf: 33 07 13 01/ 406 93 374 
www.vestfoldkommunerevisjon.no<http://www.vestfoldkommunerevisjon.no/> 
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Arkivsak-dok. 18/00029-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  06.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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