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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 09.05.2019 kl. 16:00 
Sted: Møterom Olsen  
Arkivsak: 19/00028 
  
Tilstede:  Lars Egeland, leder 

Gry Aas, nestleder 
Trond Mathisen, medlem 
Berit E. Nilsen, medlem 
Jon Åsheim, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Tønsberg kommune, økonomisjef Jørn Erik Borge til stede i sak 

09/19 – 11/19 
Tønsberg kommune, virksomhetsleder dokumentsenteret Lise 
Brit Haugen tilstede i sak 09/19 – 10/19. 
KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa, til stede i 
sak 09/19 – 12/19 
Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Therese Bekken 
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg 
Ljøsterød 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
  
  
  

Møteleder: 
 

 
 
Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 

Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og spesielt til nytt medlem i kontrollutvalget, 
Jon Åsheim. Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00. 
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Saker til behandling 

9/19 Godkjenning av protokoll av 07.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 9/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.02.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.02.2019 godkjennes. 
[Lagre]  
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10/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
"Post og arkiv, lov om offentlighet samt forvaltningslov, alle 
virksomheter" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 10/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Den skriftlige tilbakemeldingen av 10.04.2019 om behandling av henvendelser, 
beskrivelsen i rutinene om oppgavene, kvalitetssikring og oppfølging av tiltakene tas 
til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at rutinen følges i fremtiden.  
 
 
Møtebehandling 
Virksomhetsleder for dokumentsenteret orienterte om tiltak som var gjennomført. Det 
arbeides videre med rutinene på området og mange rutiner er på plass. Hun 
bekreftet at det var stor aktivitet i å rydde opp i saker, samt få de avsluttet. 
Virksomheten har fått ekstra midler til dette arbeidet. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Den skriftlige tilbakemeldingen av 10.04.2019 om behandling av henvendelser, 
beskrivelsen i rutinene om oppgavene, kvalitetssikring og oppfølging av tiltakene tas 
til orientering. Kontrollutvalget forutsetter at rutinen følges i fremtiden.  
 
Kontrollutvalget ber om en ny tilbakemelding etter 1. kvartal 2020 om status i 
arbeidet. 
 
[Lagre]  
 
 
 
11/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 11/19 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 09. mai 2019 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2018. 
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Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 11.04.2019 og fellesnemndas beretning datert 
10.04.2019. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med et oppsummeringsnotat 
vedrørende regnskapet 2018 og muntlig informasjon i løpet av året. 
 

Årets regnskapsresultat 2018 viser i driftsregnskapet kr 2.443.201.000,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 27.397.158,-. 
 

Til økonomistyringen – driften  

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Overskridelsene er 
knyttet til tjenester innenfor helse og omsorg. Den største enkeltposten med 
avvik gjelder hjemmetjenester. 

• Netto driftsresultat er kr 18.610.457,- som utgjør 0,5% av sum driftsinntekter. 
For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser i 
fremtiden er dette normtallet anbefalt til 1,75.  
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr. 0,-.  
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 468,82 mill. kr. I 2018 
var kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte, krisesenter for kvinner – 
utbygging, Anders Madsensgt og Den magiske fabrikken, produksjonslinje 
blant de største prosjektene. 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 580,6 mill. kr til 6.896,- mill. kr. i 2018.  Dersom en 
ser bort fra pensjonsforpliktelsene er sum lån 3.007,29 mill. kr i 2018 og 
2.576,65 mill.kr i 2017. For beregning og betaling av avdrag er det brukt 
forenklet beregningsmodell i regnskapet. Betalte avdrag kr. 86.412.834,- i 
driftsregnskapet tilfredsstiller kravet til minimumsavdrag. Den 31.12.18 er 
ubrukte lånemidler økt til 186,52 mill. kr. 
 

• Likviditet 
I 2018 har driftsinntekter økt med 12,8 %, mens driftsutgiftene har økt med 
15,2%. Inntektene har økt mindre enn utgiftene, og kontrollutvalget har 
registrert denne utviklingen. Dette skyldes i hovedsak grensejusteringen mot 
Stokke. I tillegg har det vært en reell kostnadsvekst spesielt innenfor helse og 
omsorg. 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 
2018, og det sier noe om likviditeten. Kontrollutvalget registrer at likviditeten er 
bedret etter flere år med overskudd. 
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2018.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon igjennom året og viser til 
revisjonsberetningen.  
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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 som er utbetalt og ført i Tønsberg 
kommunes regnskap i 2017. Det er brukt kr 758.432,- i 2017 og i 2018 er det brukt 
kr 9.454.483,-. Resten på kr 20.587.085,- er avsatt til bundet fond i 2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen la frem hovedpunktene i Tønsberg kommunes årsregnskap 2018 og 
kommenterte virksomhetene angående mer- og mindreforbruk. Det ble nevnt at 
resultatet i 2018 ikke er så godt som i 2017. Statsautorisert revisor fra KPMG 
gjennomgikk utført arbeid og kontroller som var gjennomført i regnskapet 2018. 
Selvkostområdet og Teigar ungdomsskole ble spesielt nevnt. Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 09. mai 2019 behandlet Tønsberg kommunes 
årsregnskap med årsberetning 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen er det avlagte årsregnskapet med årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 11.04.2019 og fellesnemndas beretning datert 
10.04.2019. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med et oppsummeringsnotat 
vedrørende regnskapet 2018 og muntlig informasjon i løpet av året. 
 

Årets regnskapsresultat 2018 viser i driftsregnskapet kr 2.443.201.000,- til fordeling 
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 27.397.158,-. 
 

Til økonomistyringen – driften  

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Overskridelsene er 
knyttet til tjenester innenfor helse og omsorg. Den største enkeltposten med 
avvik gjelder hjemmetjenester. 

• Netto driftsresultat er kr 18.610.457,- som utgjør 0,5% av sum driftsinntekter. 
For å finansiere nye investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser i 
fremtiden er dette normtallet anbefalt til 1,75.  
 

Til økonomistyringen – investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr. 0,-.  
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 468,82 mill. kr. I 2018 
var kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte, krisesenter for kvinner – 
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utbygging, Anders Madsensgt og Den magiske fabrikken, produksjonslinje 
blant de største prosjektene. 

 
Til balansen 

• Gjeldsforhold 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. Kommunens 
langsiktige gjeld er økt med 580,6 mill. kr til 6.896,- mill. kr. i 2018.  Dersom en 
ser bort fra pensjonsforpliktelsene er sum lån 3.007,29 mill. kr i 2018 og 
2.576,65 mill.kr i 2017. For beregning og betaling av avdrag er det brukt 
forenklet beregningsmodell i regnskapet. Betalte avdrag kr. 86.412.834,- i 
driftsregnskapet tilfredsstiller kravet til minimumsavdrag. Den 31.12.18 er 
ubrukte lånemidler økt til 186,52 mill. kr. 
 

• Likviditet 
I 2018 har driftsinntekter økt med 12,8 %, mens driftsutgiftene har økt med 
15,2%. Inntektene har økt mindre enn utgiftene, og kontrollutvalget har 
registrert denne utviklingen. Dette skyldes i hovedsak grensejusteringen mot 
Stokke. I tillegg har det vært en reell kostnadsvekst spesielt innenfor helse og 
omsorg. 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 
2018, og det sier noe om likviditeten. Kontrollutvalget registrer at likviditeten er 
bedret etter flere år med overskudd. 
 

Til den interne kontrollen 
Revisjonen har ikke meldt om vesentlige svakheter i den interne kontrollen i 2018.  
 
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 som er utbetalt og ført i Tønsberg 
kommunes regnskap i 2017. Det er brukt kr 758.432,- i 2017 og i 2018 er det brukt 
kr 9.454.483,-. Resten på kr 20.587.085,- er avsatt til bundet fond i 2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Tønsberg kommunes årsregnskap 
for 2018. 
 
[Lagre]  
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12/19 Byggeregnskap Åslyveien 1, A4006/IE1005 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 12/19 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Byggeprosjektet Åslyveien 1 – A4006/IE1005 er behandlet. 
Mindreforbruket er på kr 1.054.486,68. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Åslyveien 1 – A4006/IE1005 er behandlet og 
godkjent. Mindreforbruket er på kr 1.054.486,68.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeprosjektet Åslyveien 1 – A4006/IE1005 er behandlet. 
Mindreforbruket er på kr 1.054.486,68. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Åslyveien 1 – A4006/IE1005 er behandlet og 
godkjent. Mindreforbruket er på kr 1.054.486,68. 
 
[Lagre]  
 
 
 
13/19 Behandling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet  
"Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 13/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon vedrørende 
forvaltningsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter» 
godkjennes med bruk av inntil 300 timer som dekkes innenfor budsjettet 2019.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
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• I hvilken grad har Tønsberg kommune gode systemer for planmessige 
vedlikehold av kommunens bygningsmasse? 

 Herunder vurderes: 
o Overordnede målsettinger og retningslinjer for vedlikehold av 

kommunale bygg 
o Oversikt over den kommunale bygningsmassen, med areal, teknisk 

tilstand, oppgraderingsbehov og vedlikeholdskostnader 
o Planer med prioriteringer for vedlikehold av kommunale bygg 
o Vedlikeholdskostnader på samme nivå som normtall for bransjen 

 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 01.11.2019 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
21.11.2019. 
 
 
Møtebehandling 
Vestfold kommunerevisjon presenterte prosjektplanen om «Vedlikehold av 
kommunale bygg, alle virksomheter». Kontrollutvalgets medlemmer kom med enkelte 
innspill som revisjon noterte ned. Blant annet var et av innspillene om vedlikeholdet 
ivaretar den verdien som ligger i bygningsmassen. Prosjektplanen ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Fremlagt prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon vedrørende 
forvaltningsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter» 
godkjennes med bruk av inntil 300 timer som dekkes innenfor budsjettet 2019.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 

• I hvilken grad har Tønsberg kommune gode systemer for planmessige 
vedlikehold av kommunens bygningsmasse? 

 Herunder vurderes: 
o Overordnede målsettinger og retningslinjer for vedlikehold av 

kommunale bygg 
o Oversikt over den kommunale bygningsmassen, med areal, teknisk 

tilstand, oppgraderingsbehov og vedlikeholdskostnader 
o Planer med prioriteringer for vedlikehold av kommunale bygg 
o Vedlikeholdskostnader på samme nivå som normtall for bransjen 

 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 01.11.2019 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
21.11.2019. 
[Lagre]  
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14/19 Invitasjon til selskapskontroll av 
Vestfold Interkommunale Brannvesen, VIB 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 14/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tønsberg kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Tønsberg 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
 
 
Møtebehandling 
Vestfold kommunerevisjon orienterte om invitasjonen til felles selskapskontroll i 
Vestfold Interkommunale Brannvesen, VIB. Invitasjonen og fremlagt prosjektplanen 
ble diskutert. Revisjonen vil komme tilbake vedrørende antall timer som vil medgå til 
selskapskontrollen.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Tønsberg kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Tønsberg 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
[Lagre]  
 
 
 
15/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 15/19 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget i Tønsberg innstiller på at det sammenslåtte revisjonsselskapet 
Vestfold og Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene 
hadde før sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. Vedrørende 
revisjonsordning vises det til innstilling fra kontrollutvalget i sak 41/17, sak 18/18 og 
fellesnemndas vedtak i sak 006/18 om videreføring av interkommunal 
revisjonsordning. 
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Møtebehandling 
Revisorene i Vestfold kommunerevisjon forlot møtet da de er part i saken. 
Saken har vært i en høringsrunde i formannskapet som hadde gitt positivt tilsagn. 
Kontrollutvalget diskuterte saken.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Tønsberg innstiller på at det sammenslåtte revisjonsselskapet 
Vestfold og Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene 
hadde før sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. Vedrørende 
revisjonsordning vises det til innstilling fra kontrollutvalget i sak 41/17, sak 18/18 og 
fellesnemndas vedtak i sak 006/18 om videreføring av interkommunal 
revisjonsordning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
16/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 16/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren, korrigert utgave ble kommentert av 
sekretariatet. 

 
• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 ble lagt frem til orientering og 

kontrollutvalgsleder og sekretariatet kommenterte videre prosess med 
selksapet VIKS om inntreden i Temark. 

 
• Referat fra dialogmøte/eiermøte i VIKS 04.04.2019 ble lagt frem til orientering. 

Saken om inntreden i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariatet IKS 
(Temark) blir behandlet i rådmannskollegiet i mai 2019 og videre lagt frem for 
kommunestyrene i eierkommunene før sommeren. 

 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 
17/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 09.05.2019 17/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Det kom en henvendelse 16.04.2019 vedr. en klage på parkeringstillatelse. 
Sekretariatet svarte opp henvendelsen til innsender den 23.04.2019. 
Kontrollutvalgsleder informerte om henvendelsen i kontrollutvalgsmøtet. I den 
forbindelse ble det diskutert parkeringstillatelser og kriterier samt praksis i 
Tønsberg kommune. 

 
• Utvalget diskuterte selvkostområdet og tilhørende bruk av fond. Dette også i 

lys av kommunesammenslåingen med Re kommune. 
 

• Det ble diskutert at Tønsberg kommunes lønnskostnader i 2018 synes 
betydelig høyere sammenlignet med 2017. Utvalget ønsket ytterligere 
informasjon om dette med blant annet tanke på refusjon av sykepenger.  

 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  

• Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 20.06.2019 
for å orientere om parkeringstillatelser, kriterier og praksis i Tønsberg 
kommune i forhold til andre bykommuner samt Re kommune. 

 
• Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 20.06.2019 for å orientere om 

selvkostberegning / gebyr og fondsbruk i 2018. 
 

• Rådmannen inviteres også den 20.06.2019 for å orientere om veksten i 
lønnskostnadene 2018; herunder fastlønnsvekst, bruk av ekstra hjelp / 
vikarbruk, bruk av overtid og refusjon av sykepenger.  
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[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 20.06.2019. 
 
Revetal, 09.05.2019 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS  
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