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SAK 24/18 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"HOLMESTRAND KOMMUNES ETTERLEVELSE AV REGELVERK 
OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om 
offentlige anskaffelser» til orientering.  
 
Vedlegg:  
Revidert skriftlig tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand 
kommunes etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser», datert 27.08.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet administrasjonens skriftlige oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk om 
offentlige anskaffelser i kontrollutvalgsmøtet 18.06.2018 sak 21/18. Kontrollutvalget 
fattet følgende vedtak:  
 
 Kontrollutvalget registrerer at tilbakemeldingen fra administrasjonen har blitt 

oversendt etter fristen. Kontrollutvalget finner tilbakemeldingen mangelfull og 
lite konkret. Kontrollutvalget ber om å få oversendt en mer utfyllende skriftlig 
tilbakemelding innen 28.08.2018, og inviterer rådmannen til neste 
kontrollutvalgsmøte 12.09.2018 for å orientere nærmere om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Holmestrand kommunes etterlevelse av 
regelverk om offentlige anskaffelser». 

 
Administrasjonen i Holmestrand kommune har 27.08.2018 oversendt sin reviderte 
skriftlige tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapporten. Rådmannen har bekreftet 
at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 12.09.2018 for å orientere nærmere om 
oppfølgingen.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Holmestrand kommunes etterlevelse av regelverk 
om offentlige anskaffelser» ble levert av Vestfold kommunerevisjon og lagt frem for 



24/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten

 

  
2 

kontrollutvalget i deres møte 27.09.2017. Prosjektet besvarte følgende 
hovedproblemstillinger:  
 

1. I hvilken grad har Holmestrand kommune tilstrekkelig organisering, 
kompetanse og rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige 
anskaffelser? 

 
2. I hvilken grad etterlever Holmestrand kommune eget og nasjonalt regelverk 

for offentlige anskaffelser?  
 
Revisors hovedinntrykk var at Holmestrand kommune i hovedsak etterlevde 
regelverk om offentlige anskaffelser.  
 
Revisor kom med følgende anbefalinger til Holmestrand kommune:  
 

 Holmestrand kommune bør sikre at fullmakt til å foreta innkjøp delegeres 
skriftlig – i tråd med kommunens økonomireglement. 

 Holmestrand kommune bør kartlegge kompetansen på anskaffelsesområdet 
og lage en skriftlig kompetanseplan som viser hvordan de skal komme til 
ønsket kompetansenivå. 

 Holmestrand kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll 
utarbeides for alle anskaffelser, i tråd med internt og nasjonalt regelverket om 
offentlige anskaffelser. 
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Tilbakemelding, revidert –  
Rapport «Offentlige anskaffelser 2017  
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser 2017» og har 

merket seg at Holmestrand kommune i hovedsak etterlever regelverk om offentlige anskaffelser. 

Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger.» 

Foreliggende notat er rådmannens skriftlige tilbakemelding til Kontrollutvalget. 

 

Rådmannen vil innledningsvis beklage at kontrollutvalget opplever at den første rapporteringen var 

mangelfull.  

 

Nedenfor følger noe mer utfyllende og konkrete svar på kontrollutvalgets spørsmål. 

 

 

1. Holmestrand kommune bør sikre at fullmakt til å foreta innkjøp delegeres skriftlig – i tråd 

med kommunens økonomireglement.  

 

Svar: Ansatte med slik fullmakt er registrert i økonomisystemet, og dokumentasjonen er 

vurdert å ligge i Visma. Frem mot neste kommunesammenslåing skal nytt felles 

økonomireglement vedtas, og i den sammenheng vil også disse rutinene vurderes. 

 

Inntil nytt økonomireglement er innført vil adgangen til å foreta innkjøp som hovedregel, fra 

1.9.2018, reduseres til de som har anledning til å attestere fakturaer i økonomisystemet. De 

som skal ha fullmakt til å bestille, må få dette skriftlig fra leder. 

 

Dette innebærer at det må gjøres en oppryddingsjobb for de som allerede ligger inne, og at 

det innføres nye rutiner for nye attestanter og bestillere. Det er allerede innført et skjema 

som skal brukes til dette, og denne rutinen vil det bli minnet om. 

  

2. Holmestrand kommune bør kartlegge kompetansen på anskaffelsesområdet og lage en 

skriftlig kompetanseplan som viser hvordan de skal komme til ønsket kompetansenivå.  

 

Svar: Holmestrand kommune har hatt fokus på kompetanse på området, ref. de tiltak som er 

gjennomført i form av ansettelser, etablering av rutiner og opplæring av ansatte. Kursing via 

VOIS blir rutinemessig tilbudt alle ledere og andre relevante ansatte. Organisering og 

kompetanse vil bli videre vurdert i forbindelse med den pågående 

kommunesammenslåingen. Det er anskaffelseskompetanse i alle prosjektgrupper, og større 

anskaffelser gjennomføres med bistand fra økonomiavdelingen. 

 

Etter revisjonens gjennomgang er kommunens innkjøpsansvarlig formelt sertifisert på 

området og konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) er anskaffet. Bruken av dette digitale 

verktøyet innebærer en ytterligere sentralisering av anskaffelser som har 

kunngjøringsplikt/kunngjøres frivillig. Brukerne av KGV gis ytterligere kompetanse og skal på 
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kurs i anvendelse av systemet i løpet av august, og anskaffelser gjennomføres etter oppsatte 

maler. 

 

Det er i løpet av august avholdt møter mellom Sande og Holmestrand kommuner, hvor det 

blant annet er vedtatt at ansvaret for innkjøpsfunksjonen skal sentraliseres så snart som 

mulig. HR-avdelingen vil videre bistå med kartlegging av kompetanse hos de relevante 

ansatte, og deretter bidra til å legge til rette for nødvendig kompetanseutvikling og 

dokumentasjon av denne. Arbeidet med kartlegging vil foregå i fjerde kvartal 2018, mens 

selve opplæringen tas det sikte på at vil foregå første kvartal 2019. Dette arbeidet vil også 

benyttes til å samkjøre og koordinere de to sammenslåingskommunene Sande og 

Holmestrand. 

 

Det alt vesentligste av andre innkjøp gjøres ved bruk av etablerte rammeavtaler, enten i 

egenregi eller gjennom innkjøpssamarbeidet VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid) og 

innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold). 

  

3. Holmestrand kommune bør sikre at konkurranse gjennomføres og protokoll utarbeides for 

alle anskaffelser, i tråd med internt og nasjonalt regelverket om offentlige anskaffelser.  

 

Svar: Det etterstrebes konkurranse for anskaffelser, utover det som følger av lov og forskrift. 

For anskaffelser under 100.000 kroner vil det i enkelte tilfeller bli vurdert at protokoll ikke er 

hensiktsmessig. Saksbehandler skal uansett kunne dokumentere at konkurranse er 

gjennomført. Kommunen innfører nå et elektronisk verktøy for gjennomføring av 

anskaffelser (fagsystemet KGV). Dette vil automatisk genere anskaffelsesprotokoll og rapport 

om gjennomføringen.  

 

Det er først og fremst på kommunens interne regelverk (som er strengere enn det nasjonale) 

at rutinene ikke i alle tilfeller er fulgt fullt ut. Det kan stilles spørsmålstegn ved om de 

absolutte kravene til anskaffelsesprotokoll, utover lovmessige krav, skal mykes noe opp. 

Erfaringen hittil er at det i en del tilfeller ikke er hensiktsmessig å ha et obligatorisk krav til 

anskaffelsesprotokoll, utover lovmessige krav. Kommunene har heller ikke i den pågående 

sammenslåingsperioden kapasitet til å påse at dette gjennomføres fullt ut.  

 

Rutinene må likevel inneholde et punkt som medfører at det i alle anskaffelser skal vurderes 

om det er hensiktsmessig med protokoll. 
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SAK 25/18 
BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"PERSONALFORVALTNING OG SYKEFRAVÆR" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Personalforvaltning og sykefravær» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Har Holmestrand kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til 
personalforvaltningen, og blir denne fulgt? 

2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å følge opp, forebygge 
og redusere sykefraværet? 

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

4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å øke nærværet i 
organisasjonen? 

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 12.02.2019. Det tas forbehold om at forslaget til plan for forvaltningsrevisjon 
2018-2019 blir godkjent i kommunestyret.  
 
Vedlegg:  

 Forslag til prosjektplan for «Personalforvaltning og sykefravær» fra Vestfold 
kommunerevisjon, datert 27.08.2018 

 Milepælsplan for prosjektet 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget i Holmestrand fattet i møte 18.06.2018, sak 20/18, slikt vedtak:  
 

«Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sykefravær». 
Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 30.08.2018 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgets møte 12.09.2018. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler 
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til forvaltningsrevisjon. Det tas forbehold om at forslaget til plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-2019 blir godkjent i kommunestyret» 

 
Vestfold kommunerevisjon har 30.08.2018 oversendt sitt forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Personalforvaltning og sykefravær».  
 
Formålet med prosjektet er «å undersøke om Holmestrand kommune i tilstrekkelig 
grad har avklart ansvar og roller knyttet til personalforvaltningen. Videre formål er å 
vurdere hvordan kommunen jobber med å følge opp, forebygge og redusere 
sykefraværet». Revisor vurderer at en tydelig personalforvaltning vil være spesielt 
sentralt nå som kommunen står midt i sentrale omstillingsperioder, både knyttet til 
etablering av nye Holmestrand fra 01.01.2018 og den forestående sammenslåingen 
med Sande fra 2020. Sykefraværet var høyt i «gamle» Holmestrand og Hof 
kommuner i 2017, henholdsvis 9,1% og 9,5%. Målet for den nye kommunen er 
sykefravær på maks 7,5% i virksomhetene og 2,5% i sentraladministrasjonen. Samlet 
sykefravær i perioden januar-mars 2018 viste et samlet sykefravær på 9,6%.  
 
Vestfold kommunerevisjon foreslår følgende problemstillinger i forslaget til 
prosjektplan:  
 

1. Har Holmestrand kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til 
personalforvaltningen, og blir denne fulgt? 

2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å følge opp, forebygge 
og redusere sykefraværet? 

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

4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å øke nærværet i 
organisasjonen? 
  

Det er viktig at kontrollutvalget ved behandlingen av forslaget til prosjektplan avklarer 
at forslaget er i tråd med de intensjoner utvalget har for denne forvaltningsrevisjonen.   
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                Sted og dato:         Horten, 27.8.2018  

                                   Referanse:               521/2018/en 

              Saksbehandler:        Elisabeth Nilsen 

________________________________________________________________________       

 

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Sollistrandveien 12, 3187 Horten  post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00    

 

FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN –

PERSONALFORVALTNING OG SYKEFRAVÆR 
 

1. BAKGRUNN FOR KONTROLLEN 
Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en 

skriftlig prosjektplan, hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier 

eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

  

Bestilling 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Personalforvaltning og sykefravær, ble bestilt 

av kontrollutvalget i møte den 18.6.2018, sak 20/18.  

2.  FORMÅL OG INFORMASJON 
Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke om Holmestrand kommune i tilstrekkelig grad har 

avklart ansvar og roller knyttet til personalforvaltningen. Videre formål er å vurdere hvordan 

kommunen jobber med å følge opp, forebygge og redusere sykefraværet.  

 

Informasjon om personalforvaltning og sykefravær 

 

Begrepet personalforvaltning kan forklares som oppfølging av arbeidstakere i virksomheten, 

som skaffe/ rekruttere arbeidstakere, registrere og kontrollere arbeidstid, lønn og avvikling av 

arbeidsforhold. Begrepet personaladministrasjon oppfattes vanligvis som mer omfattende enn 

personalforvaltning, slik at det også dekker felt som systemer for lønn og arbeidsvurdering, 

velferds- og helsetiltak, opplæring og utvikling av de tilsatte og forhandlinger/ drøftinger med 

de tilsattes representanter etter lov og avtaleverk. 
 

I vedtatt økonomiplan 2018-2021 vektlegges det at Holmestrand kommunes 

arbeidsgiverpolitikk skal bygge på samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse, og den må 

bidra til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. 

Videre fremheves det at arbeidsgiverpolitikken skal gi ledere, medarbeidere og politikere 

tydelighet om hvilke handlinger, holdninger og verdier arbeidsgiver praktiserer og står i 

forhold til medarbeiderne. Det vektlegges også at evnen til rask og effektiv omstilling er 

viktig for å få på plass Nye Holmestrand og Nykommune 2020. Grunnleggende for dette 

arbeidet ligger involvering, samarbeid og god og hyppig nok kommunikasjon.  
 

Etter revisors vurderinger vil en tydelig personalforvaltning være spesielt sentralt nå som 

kommunen står midt i sentrale omstillingsperioder, både knyttet til etablering av Nye 

Holmestrand og den forestående sammenslåingen med Sande fra 2020. Aspekter som er viktig 

er blant annet at ansvar for roller knyttet til personalansvaret er tilstrekkelig avklart i 



25/18 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personalforvaltning og sykefravær" - 18/00114-2 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Personalforvaltning og sykefravær" : Prosjektplan - Personalforvaltning og sykefravær

Vestfold kommunerevisjon                                                                                                 2 av 3 

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten  post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00 

kommunens styringsdokumenter og at ledere med personalansvar får tilstrekkelig med 

opplæring og støtte.  

 

Det var et høyt sykefravær i Holmestrand og Hof kommune i 2017. Sykefravær – snitt for 

hele året- viste at Holmestrand hadde et sykefravær på 9,1 % og Hof kommune på 9,5 %. I 

årsrapport 2017 for «gamle» Holmestrand kommune vektlegges at sykefraværet i 2017 var 

høyt og at det skulle bli økt fokus på reduksjon av fraværet i samarbeid med Hof og Sande 

kommuner. Aktuelle tiltak som skulle styrke nærværet var:  

 

 Styrke HR-funksjonen  

 Gjennomgå og revidere rutiner  

 Økte ressurser til lederstøtte  

 Økt kompetanse til lederne 

 

Kommunen har i budsjett og økonomiplan 2018-2021 vektlagt at HR- avdelingen sammen 

med ledere, tillitsvalgte, verneombud NAV arbeidslivssenter og BHT, skal ha fokus på å øke 

nærværet i organisasjonen. Tiltakene vil være forskjellige i de forskjellige virksomhetene, da 

utfordringene er forskjellige: kompetansepåfyll, holdningsskapende arbeid, rekruttering, 

vernerunder, nærhetsledelse og oppfølging. 

 

Målet for den nye kommunen er sykefravær på maks 7,5 % i 2018 for virksomhetene og 2,5% 

innenfor sentraladministrasjonen. I kommunens arbeidsmiljøutvalg gjennomgås blant annet 

sykefraværsstatistikk. Dette utvalget har per august 2018 kun hatt to møter (7. februar og 11. 

april) og gjennomgått sykefraværsstatistikk viser et samlet sykefravær i perioden januar-mars 

på 9,6 %.  

 

3.  PROBLEMSTILLINGER 
Revisor har utarbeidet følgende forslag til problemstillinger:  

 

1. Har Holmestrand kommune en tydelig rolle- og ansvarsfordeling knyttet til 

personalforvaltningen, og blir denne fulgt?  

2. Hvilke rutiner og tiltak har Holmestrand kommune for å følge opp, forebygge og 

redusere sykefraværet?  

3. I hvilke grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å følge opp, forebygge 

og redusere sykefraværet?  

4. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å øke nærværet i organisasjonen?  

4. REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventinger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsene avdekker. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle kilder 

til kriterier som er aktuelle for prosjektet:  

 

I tilknytning til problemstilling 1 vil kommunens egne styringsdokument være sentrale 

kriterier.  Det er aktuelt å vurdere om ansvar og roller knyttet til personalansvaret er 

tilstrekkelig avklart i kommunens styringsdokumenter. Det vil også være aktuelt å vurdere om 

ledere er kjent med hvilke oppgaver som inngår i deres personalansvar, og om det gis 

tilstrekkelig med opplæring og støtte for at disse skal utøve sitt personalansvar.  
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Problemstilling 2-4 har fokus på kommunens arbeid med sykefravær. I tilknytning til disse 

problemstillingene vil det være aktuelt å utlede kriterier fra:  

 

Lov og forskrift:  

 Arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven pålagt å sørge for oppfølging av sykemeldte, jamfør 

arbeidsmiljølova § 3-1.  

 

Sentrale føringer:  

Avtalen om Inkluderende arbeidsliv 2014-2018- IA –avtalen sentral del (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2014).  

 

Interne rutiner:  

Kommunens rutiner og tiltak knyttet til arbeidet med å følge opp, forebygge og redusere 

sykefraværet.  

 

5. METODE 
Prosjektet er av til dels beskrivende karakter, samt at det legges opp til vurderinger av 

etterlevelse av rutiner og tiltak. Aktuelle metoder er:  

 

 Intervju med nøkkelpersoner i kommunen, som HR-avdelingen, tillitsvalgte, 

verneombud.  

 Dokumentanalyser.  

 Spørreundersøkelser til ledere og ansatte (eventuelt til tillitsvalgte og verneombud) 

 

Forventet tidsforbruk:  ca. 300 timer 

Forventet ferdig prosjekt: Levering til kontrollutvalget til den 12.2.19. 

    

Horten, 29.8 2018 

Vestfold kommunerevisjon 
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Aktivitet Budsjetterte Milepæler

timer totalt
Bestilling prosjektplan KU 18.06.2018

Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev. Uke 16

Planlegging/Prosjektplan: 15

* få oversikt over lover og regler, samt annen 

nødvendig info

* definere mål, problemstillinger, metode og 

revisjonskriterier med mer

*prosjektplan utarb./oversendes VIKS 30.06.2018
 *behandling av prosj.plan/bestilling prosj. 12.09.2018

Gjennomføring: 210

* oppstartsbrev sendes rådmann Uke 38

* oppstartsmøte med rådmann Uke 41/ 42

* innhenting av data og dokumenter som kan   

ha relevans for prosjektet

* lage intervjuguider

* gjennomføre og dok intervjuene

* verifisere intervjuene

* Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer

* Utarbeide spørreundersøkelse 
* Analyse spørreundersøkelse

Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: 73

* skrive utkast foreløpig rapport 11.01.2019

* kvalitetssikring uke 1-4

* utkast foreløpig rapport oversendes rådmann 

for kommentarer/uttalelse 18.01.2019

* avslutningsmøte med rådm./adm.

* redigering endelig rapport

* rapport til høring 28.01.2019

* endelig rapp. oversendes til rådm. og VIKS 12.02.2019

* presentasjon i kontrollutvalget xx
* behandling kommunestyret

Evaluering av prosjektet 2

Sum ressurser 300

Milepælsplan for prosjektet:                                    

Personalforvaltning og sykefravær
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Arkivsak-dok. 18/00125-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 12.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/18 
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.345.000,- til kontroll og tilsyn i 
Holmestrand kommune for 2019 fordelt på følgende måte: 
          
Revisjonstjenester         870.000,- 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  kr 240.000,- 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,   
overordnet analyse    kr 570.000,- 

 Attestasjoner, andre tjenester , deltakelse  
og forberedelse til møter m.m.  kr  60.000,- 

             
Sekretariatstjenester fra VIKS      185.000,- 
 
Andre utgifter         290.000 
Møtegodtgjørelse     kr   120.000,-    
Kjøp av andre tjenester     kr    80.000,-      
Andre utgifter/kurs     kr    90.000,-    

            
Sum          1.345.000,- 
 
Budsjettforslaget oversendes formannskapet og kommunestyret. 
 
Vedlegg:  
Budsjett 2019, saksutskrift 19/18 for Vestfold kommunerevisjon 
Budsjett 2019 for Vestfold kommunerevisjon  
Budsjett 2019 for VIKS – fordeling, tilskudd pr. eier 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse for budsjettbehandling: 

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

 Revisjonstjenester 

 Sekretariattjenester til kontrollutvalget 

 Andre utgifter (møtegodtgjørelser, kjøp av tjenester, kurs og øvrige utgifter 
som følge av kontrollutvalgets aktivitet) 
 

Revisjonstjenester 
Styret i Vestfold Kommunerevisjon har i møte 22.08.2018 vedtatt budsjett for 
selskapet for 2019. Holmestrand kommunes andel av kostnadene til VKR er 
budsjettert med kr. 870.000 av totale driftsutgifter på kr. 12.298.500. Hovedårsaken 
til reduksjonen i revisjonskostnadene er at Tønsberg og Færder kommuner blir 
medeiere i Vestfold kommunerevisjon fra og med 2019.   
 
Det er lagt opp til ca. 550 timer forvaltningsrevisjon for Holmestrand kommune i 2019. 
 
Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2019 i styremøte 27.08.2018. 
Totalbudsjettet har en kostnadsramme på kr. 2.500.000 mot kr. 2.413.000 for 2018. 
Det er budsjettert med en bruk av kr 200.000 av selskapets disposisjonsfond. 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. 
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp. Grunnbeløpet har vært 
uendret siden 2015 og utgjør kr. 80.000. Videre legges innbyggertallet i den enkelte 
kommune til grunn for fordelingen av de øvrige kostnadene. Holmestrand kommunes 
andel for 2019 er beregnet til kr 185.000.  
 
Andre utgifter 
Posten «kjøp av andre tjenester» er foreslått høyere enn tidligere år. Kontrollutvalget 
kan for eksempel ha behov for eller ønske kjøp av juridiske tjenester, granskning 
eller ekstra selskapskontroll. Økningen av denne posten begrunnes i den 
omstillingsprosessen Holmestrand kommune nå er inne i, med sammenslåing av Hof 
og Holmestrand kommuner fra 2018 og den forestående sammenslåingen med 
Sande kommune fra 2020.  
 
Kr. 90.000 til «andre driftsutgifter/kurs» dekker deltagelse på NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse eller andre konferanser, samt abonnement på 
Kommunerevisoren og Kommunal rapport for alle medlemmer.  
 
Møtegodtgjørelsen for medlemmer av kontrollutvalget er budsjettert med kr 120.000.  
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Forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Holmestrand kommune for 2019 
er som følger: 
 
                 
         2018                2019 
Revisjonstjenester totalt:     kr 1.400.000,-     870.000,- 

 
 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  kr 525.000,-     240.000,- 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,    
overordnet analyse    kr 522.500,-     570.000,- 

 Attestasjoner, andre tjenester deltagelse  
og forberedelse til møter m.m.   kr 352.500,-       60.000,- 

             
Sekretariatstjenester fra VIKS   kr 178.000,-   185.000,- 
 
Andre utgifter     kr 200.000,-   290.000,- 
 

 Møtegodtgjørelse    kr  120.000,-      120.000,- 

 Kjøp av andre tjenester     kr    40.000,-          80.000,- 

 Andre driftsutgifter/kurs    kr    40.000,-        90.000,- 

___________________________________________________________________ 
 
Sum tilsyn og kontroll    kr 1.778.000   1.345.000 
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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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Arkivsak-dok. 18/00021-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 12.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/18 
REVISJONSPLAN 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2018 for Holmestrand kommune til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan 2018 fra Vestfold kommunerevisjon, datert 30.08.2018 

 
Saksframstilling: 
Revisor har 30.08.2018 oversendt overordnet revisjonsplan for 2018. 
 
Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering 
hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av 
regnskapsrevisjonen i kommunen og formålet er å informere kontrollutvalget om 
kontrolloppgaver som er planlagt i 2018. Revisor vil redegjøre nærmere for 
revisjonsplanen i møtet  
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for at kontrollutvalget kan påse at 
kommunen har en forsvarlig revisjon.  
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1. Innledning 

 

Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget om de oppgaver som vi har planlagt for 

Holmestrand kommune for 2018. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi 

utfører i perioden 16.4.2018 – 15.4.2019. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at 

planen må oppdateres og eventuelt endres etter hvert som revisjonen utføres.   

 

Planen er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og gjelder regnskapsåret 2018.  

 

2. Hjemmelsgrunnlag 

 

Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven § 78 og i forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  

 

De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder.  

 

3. Regnskapsrevisjon m.v. 

 

Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at kommunens 

regnskaper blir tilfredsstillende revidert.  

 

3.1 Nærmere om regnskapsrevisjon 

Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra 

administrasjonen til bystyret og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisjonen skal også medvirke til å 

forebygge og avdekke misligheter og feil. 

 

I revisjonsberetningen til årsregnskapet skal vi uttale oss om hvorvidt regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen 

ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.  

 

Videre skal revisor: 

 

 Se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige 

vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå 

 Se etter at det er redegjort for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen 

 Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter 

 Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og 

med forsvarlig kontroll 

 

Revisor skal vurdere om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig 

kontroll. I tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske 

internkontrollen dersom revisor finner dette hensiktsmessig.  

 

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at 

regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er 

redegjort for i årsberetningen. Dette innebærer at vi også må: 

 

1. Vurdere om de ressurser som i henhold til regnskapet er brukt på ulike sektorer/formål, stemmer med 

det som fremgår av talldelen av virksomhetens budsjett, og 

  

2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene i regnskapet, og at mer- eller 

mindreforbruk som ikke er uvesentlig, er forklart/redegjort for. 
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I praksis innebærer dette at vi med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets 

betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har 

etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter. 

 

3.2 Veiledning 

Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren, også kan komme til nytte gjennom råd 

og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar på enklere 

henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden vi bruker på 

slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.  

 

3.3 Attestasjoner 

For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser 

knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes: 

 

 Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift 

 Uttalelse til spillemiddelregnskaper 

 Uttalelse knyttet til kommunens rapportering på antall personer med psykisk utviklingshemming 

 Uttalelse om ressurskrevende tjenester 

 Uttalelse i forbindelse med statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter 

 Uttalelse til refusjonskrav lønnstilskudd NAV 

 Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) 

 

3.4 Misligheter 

Dersom det konstateres misligheter plikter revisor straks å sende foreløpig innberetning om saken til 

kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til 

kontrollutvalget. Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i 

årsregnskapet som følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til kommunens 

ledelse.  

 

3.5 Nærmere om revisjonsarbeidet 

Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet ”Descartes”. Den generelle revisjonsmetodikken bak 

Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening. I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold 

supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds metodikk. 

 

Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  

a) planleggingsfasen,  

b) gjennomføringsfasen, og  

c) avslutningsfasen.  

 

a)  I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på 

vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å 

kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også 

hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes.  I tillegg til den rent 

økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for 

informasjon knyttet til kommunens årsplan og årsbudsjett. 

 

b) I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder 

bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med 

regnskapsavslutningen.  

 

c) I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig 

revisjon. 

 

Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til 

revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som 
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har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er 

innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen. Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på 

et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester. I tråd med standardene vil revisjonen bli 

tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse.  

 

Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for brukerne 

av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere, administrasjon og 

innbyggerne. Hertil kommer også eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere. 

 

3.6 Prioriterte områder 

Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige 

feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2018:  

 

 kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner  

 rutiner knyttet til kontroll/avstemming av de terminvise momskompensasjonsoppgavene – fokus på 

foreldelsesfrist 

 tertial- /kvartalsrapporteringer og budsjettjusteringer 

 finansrapportering i samsvar med forskrift og vedtatt finansreglement 

 årsoppgjørsdisponeringer 

 områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging 

 etterarbeid til kommunesammenslåing med Hof kommune og forberedelser til 

kommunesammenslåing med Sande kommune.  

 

3.7 Rapportering 

 

3.7.1 Nummererte brev 

Revisjonsbestemmelsene (forskriften § 4) krever at vi skriftlig påpeker ”følgende forhold overfor 

kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 

av regnskapsopplysninger,  

2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,  

3. misligheter,  

4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,  

5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges 

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på 

riktig beslutningsnivå,  

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter 

som gis i henhold til lov eller forskrift, og  

7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.  

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende”. 

 

Dersom det konstateres forhold som omfattes av revisjonsforskriften § 4 rapporteres dette til kontrollutvalget 

som bestemt i forskriften. Disse brevene blir nummerert fortløpende. 

 

3.7.2 Øvrig rapportering 

Forhold av betydning for styring og kontroll og som vi får kjennskap til, skal kommuniseres til riktig tid. Vi 

vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig 

kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller 

anbefalinger om forbedringer i rutiner.  
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Etter vår ordinære rapporteringsplan vil kontrollutvalget for hvert revisjonsår motta minst to brev der vi 

redegjør for regnskapsrevisjonen.  

 

3.7.3 Revisors beretning 

I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til 

årsregnskapet til bystyret med kopi til kontrollutvalget.  

 

4. Forvaltningsrevisjon 

 

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven § 77 nr. 4 

blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Omfanget av og innholdet i forvaltningsrevisjonen er nærmere 

angitt i revisjonsforskriftens kapittel 3. Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med egen kommunal 

revisjonsstandard (RSK).  

 

Ut i fra dette, vil det være en del oppgaver som faller utenfor det løpende oppdraget (regnskapsrevisjonen), og 

som må ivaretas gjennom særskilte bestillinger fra kontrollutvalget. Dette gjelder for eksempel en fullstendig 

gjennomgang av selvkost, offentlige anskaffelser og IT-sikkerhet. 

 

Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og at vi 

som kommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være basert på vedtatt 

plan for forvaltningsrevisjon.  

 

4.1 Aktuelle prosjekter  

Følgende prosjekter har blitt bestilt av Kontrollutvalget, hvor det arbeides med forvaltningsrevisjon i 2018: 

 

 Personalforvaltning og sykefravær 

 

I tillegg er det levert Overordnet analyse for Holmestrand kommune 2018 frem til 1.1.2020 og Overordnet 

analyse og forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2018-2019.  

 

4.2 Rapportering 

Rådmannen vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev og oppstartsmøte der vi blant 

annet informerer om selve prosjektet og hvem som vil gjennomføre dette. Kontrollutvalget mottar en rapport 

for hvert prosjekt.  

 

5. Andre oppgaver 

 

I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver for 

kommunen som er forenlige med vår oppgave som kommunens revisor. Vi nevner her forskriftsbestemte 

uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til kommunens finansforvaltning. 

 

6. Revisjonsteam 

 

Revisjonsteamet vil for 2018 bestå av: 

 

Ansvarlig revisor: 

Vestfold kommunerevisjon 

 

Regnskapsrevisjon: 

Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken / Linn Karlsvik 

Team regnskapsrevisjon: Steinar Nersveen og Eivind Finstad 

 

Forvaltningsrevisjon: 

Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken / Linn Karlsvik 
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Team forvaltningsrevisjon: Hanne Britt Nordby Sveberg, Elisabeth Nilsen og Silje Huru.  

  

Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonsteamet på et senere tidspunkt. 

 

7. Oppdrag tilknyttet kommunen 

 

I tilknytning til vårt oppdrag som revisor for kommunens hovedregnskap, har vi også følgende oppdrag som 

det avgis revisjonsberetninger til:  

 

 Holmestrand kirkelig fellesråd og menighetsråd  

 

 

 

Horten, 30. august 2018 

Vestfold kommunerevisjon 

 

 
 

Linn Karlsvik         

Statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 18/00021-13 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 12.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/18 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering- 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere kontrollutvalget om status i det løpende revisjonsarbeidet.  
 



29/18 Eventuelt 12.09.2018 - 18/00031-12 Eventuelt 12.09.2018 : Eventuelt 12.09.2018

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00031-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 12.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/18 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
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Arkivsak-dok. 17/00232-36 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Holmestrand 12.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
12.09.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 12.09.2018 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
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