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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 07.05.2019 kl. 18:00 
Sted: Romberggata 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 19/00015 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

Live Jetlund, nestleder 
Anders Assev, medlem 
Kjersti Michalsen, medlem 
Inge Grav, medlem 
Willy Krøgli, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Bergljot Styrvold  

  
Forfall:  Kari Stensholt, medlem 
  
Andre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder:  

Jan Fredrik Jonas, havnedirektør Larvik havn, sak 9/19 – 14/19 
Fred Arne Sørum, teknisk sjef Larvik havn, sak 9/19 – 10/19 
Jan Arvid Kristengård, rådmann Larvik kommune, sak 9/19 – 
11/19 
Mona Bartnes Fardal, kommuneadvokat Larvik kommune, sak 
9/19 – 11/19 
Marianne Gullhaug Fløholm, regnskapssjef Larvik kommune, 
sak 9/19 – 14/19 
Paul Hellenes, økonomisjef Larvik kommune, sak 9/19 – 21/19 
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Larvik kommune 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen  

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

9/19 19/00015-9 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
05.02.2019 

3 
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10/19 
18/00118-
16 

Tilbakemelding fra Larvik havn vedrørende støymåling 3 

11/19 19/00021-2 
Orientering fra rådmannen vedrørende henvendelser 
fra Lars Solberg datert 23.11.2018 og 29.01.2019 

4 

12/19 19/00098-1 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsrapporten 2018 for Larvik kommune 

5 

13/19 19/00091-5 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Bølgen 
kulturhus KF 

10 

14/19 19/00096-3 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Larvik 
havn KF 

11 

15/19 19/00017-6 
Revisor orienterer - status i 
forvaltningsrevisjonsprosjekter 

12 

16/19 19/00017-5 
Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll 

12 

17/19 19/00092-1 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 13 

18/19 
19/00020-
11 

Henvendelse vedrørende utbyggingen av Statoil-tomta 
i Hølen, Larvik 

13 

19/19 
19/00020-
12 

Henvendelse vedrørende oppføring av industribygg 
Hegdal 

14 

20/19 
19/00020-
13 

Henvendelse vedrørende støyproblematikk i tilknytning 
til Allum skytebane 

14 

21/19 19/00018-4 Referatsaker 07.05.2019 15 

22/19 19/00019-4 Eventuelt 07.05.2019 16 

    

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste. Sak 18/19 og 19/19 ble behandlet etter sak 
11/19. Sak 13/19 og 14/19 ble behandlet før sak 12/19.  
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Saker til behandling 

9/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 05.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 9/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.02.2019 godkjennes.  
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.02.2019 godkjennes.  
 
 
 
 

10/19 Tilbakemelding fra Larvik havn vedrørende støymåling 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Larvik havn KFs informasjon vedrørende tiltak som har blitt iverksatt mot støy tas til 
orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Havnedirektør Jan Fredrik Jonas og teknisk sjef i Larvik havn, Fred Arne Sørum, 
gjennomgikk tiltakene som er iverksatt mot støy i Larvik havn. Resultatet av 
støymålinger og støysonekart ble lagt frem, og tiltak som kan og vil bli aktuelle 
fremover ble kommentert. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Larvik havn KFs informasjon vedrørende tiltak som har blitt iverksatt mot støy tas til 
orientering.  
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11/19 Orientering fra rådmannen vedrørende henvendelser fra Lars 
Solberg datert 23.11.2018 og 29.01.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon vedrørende forhold beskrevet i henvendelser fra Lars 
Solberg tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Kommuneadvokat Mona Bartnes Fardal orienterte utvalget om de fire spørsmålene 
kontrollutvalget ba administrasjonen om svar på i vedtak i sak 4/19.  
 
Kontrollutvalget mottok ny e-post fra Lars Solberg med tilleggsinformasjon til sak 
11/19 den 03.05.2019. I tillegg mottok kontrollutvalgsmedlemmene e-post fra Christin 
Steen den 06.05.2019 med informasjon om Krogshavn Holding sin oppfatning av de 
forholdene Lars Solberg beskriver i sine henvendelser. Begge e-postene ble mottatt 
for sent til å bli med i innkallingen, men det var enighet i kontrollutvalget om å ta med 
e-postene i behandlingen av sak 11/19. 
 
Kontrollutvalget diskuterte saken. Med bakgrunn i informasjonen fra administrasjonen 
fant kontrollutvalget ikke grunnlag for å mistenke at gjeldene lover og regler ikke blir 
fulgt, eller at det forekommer særbehandling. Det ble presisert at privatrettslige 
forhold mellom naboer eller andre ligger utenfor kontrollutvalgets område, og at 
kontrollutvalget nå anser saken for avsluttet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon vedrørende forhold beskrevet i henvendelser fra Lars 
Solberg tas til orientering.  
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12/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapporten 
2018 for Larvik kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.05.2019 behandlet Larvik kommunes årsregnskap for 
2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2018, rådmannens 
årsrapport 2018, revisjonsberetningen datert 11.04.2019 og revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune 2018 datert 11.04.2019. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Driftsregnskapet for 2018 viser kr 2.558.520.686 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.758.171.  
 
Til økonomistyringen – driften  
 

• Driftsregnskapet for 2018 viser et negativt netto driftsresultat 9,5 millioner kr. 
Årsaken til det negative driftsresultatet skyldes blant annet negativ avkastning 
på kr 9,8 millioner kr på finansplasseringene i Primæroppgavefondet, samt 
negativt avvik fra budsjettet på renteinntekter og -utgifter. Netto driftsresultat er 
imidlertid bedre enn revidert budsjett, og hovedårsakene til dette er at 
forbruket ikke ble så høyt som budsjettutvidelsene ga rom for, og at 
kommunen fikk noen merinntekter bl.a. fra skatt.  
 

• Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i årsrapporten 2018 presiserer at det 
negative netto driftsresultatet på 9,5 millioner kr er uttrykk for at utgiftene i 
driften i 2018 er høyere enn det de løpende inntektene ga rom for. Videre 
påpekes det at mindreforbruket på 5,8 millioner kr ikke er et uttrykk for en 
samlet økonomi i positiv balanse.   

 

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Kontrollutvalget 
registrerer at rådmannen uttaler at enkelte enheter som opplever betydelige 
problemer knyttet til å holde budsjettrammene og at enkelte enheter ikke 
klarer å gjennomføre driften innenfor de vedtatte rammene.  
 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et 
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mål for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av 
driftsinntektene. For 2018 er dette nøkkeltallet -0,3%. Resultatet er svakere 
enn budsjettert og langt under normtallet fra Teknisk beregningsutvalg. 
Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av å styre mot et netto driftsresultat i 
årene framover i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg. 

 
Til økonomistyringen - investeringsregnskapet 

• Investeringene er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp kr 0. 
Kontrollutvalget bemerker at revisor oppgir i sin rapport at det er flere avvik 
mellom årsregnskapet og regulert budsjett for 2018. 

 

• I 2018 er det regnskapsført investeringsutgifter på 541 millioner kr mot regulert 
budsjett 619 millioner kr. Av dette utgjorde finansieringstransaksjoner knyttet til 
utlån og avdrag, avsetninger samt kjøp av aksjer og andeler ca. 190 millioner 
kr.  

 

• Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 350,8 millioner kr, hvilket 
utgjør en nedgang på 137,4 millioner fra 2017.  

  
 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 
 

 

• Larvik kommunes langsiktige gjeld uten pensjonsforpliktelsene utgjorde pr. 
31.12.18 i overkant av 4 milliarder kr.  
 

• Det ble tatt opp nye finansieringslån på til sammen 230 millioner kr i 2018. 
Lånegjeld pr. innbygger er økt fra kr. 73 558 i 2017 til kr 76 494 i 2018.  
 

• Kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om evnen til å betjene 
gjelden. KS har satt som et mål på økonomisk handlingsrom at kommuners 
netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene ikke bør overstige 75%. For Larvik 
kommune er dette tallet for 2018 på 112%, og ligger omtrent på nivå med 
2017. Kontrollutvalget gjentar sin tidligere bekymring for kommunens høye 
lånegjeld, og vil påpeke at høy låneandel påvirker kommunens handlefrihet. 
 

• Lånefinansieringsgraden angir hvor stor andel av investeringene som er 
finansiert ved lån framfor egne midler. Lånefinansieringsgraden for 2018 er 
74%. Kontrollutvalget slutter seg til revisors uttalelse i sin rapport om at 
kommunen bør vurdere å ha et måltall for hvor stor andel egenfinansiering 
man ønsker å ha på sikt. 
 

• Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2018 har betalt tilstrekkelig 
avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  
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Fond 
Samlet disposisjonsfondet har økt med ca. 4 millioner og utgjorde ved utgangen av 
2018 kr. 204 millioner. Selv om disposisjonsfondet har hatt en økning i 2018, har 
kommunen fortsatt lite fondsmidler.  
 
Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen har økt sammenlignet med 2017. Ubrukte lånemidler har økt med kr 
21,6 millioner, og utgjorde pr. 31.12.2018 kr 217,5 millioner.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til avsnitt om internkontroll på side 42-45 i årsrapporten 2018 fra 
rådmannen. Det ble ikke avdekket økonomiske misligheter i Larvik kommune i 2018.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon gjennom året og viser til 
revisjonsberetningen av 11.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Det forutsettes at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for 
utførelse av økonomioppgavene.  
 
Avslutning  
Kontrollutvalget viser til revisors utfyllende rapport om revisjonen av årsregnskapet 
2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Larvik kommunes årsregnskap for 
2018.  
 
Møtebehandling 
Regnskapssjef i Larvik kommune, Marianne Gullhaug Fløholm, presenterte 
årsregnskapet 2018 for kontrollutvalget. Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg 
kommenterte hovedpunktene i rapport om revisjonen. Økonomisjef og regnskapssjef 
besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte saken. Enkelte 
mindre tillegg til kontrollutvalgets uttalelse ble foreslått og videre medtatt.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 07.05.2019 behandlet Larvik kommunes årsregnskap for 
2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2018, rådmannens 
årsrapport 2018, revisjonsberetningen datert 11.04.2019 og revisors rapport om 
revisjon av årsregnskapet for Larvik kommune 2018 datert 11.04.2019. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
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Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Driftsregnskapet for 2018 viser kr 2.558.520.686 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.758.171.  
 
Til økonomistyringen – driften  
 

• Driftsregnskapet for 2018 viser et negativt netto driftsresultat 9,5 millioner kr. 
Årsaken til det negative driftsresultatet skyldes blant annet negativ avkastning 
på kr 9,8 millioner kr på finansplasseringene i Primæroppgavefondet, samt 
negativt avvik fra budsjettet på renteinntekter og -utgifter. Netto driftsresultat er 
imidlertid bedre enn revidert budsjett, og hovedårsakene til dette er at 
forbruket ikke ble så høyt som budsjettutvidelsene ga rom for, og at 
kommunen fikk noen merinntekter bl.a. fra skatt.  
 

• Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i årsrapporten 2018 presiserer at det 
negative netto driftsresultatet på 9,5 millioner kr er uttrykk for at utgiftene i 
driften i 2018 er høyere enn det de løpende inntektene ga rom for. Videre 
påpekes det at mindreforbruket på 5,8 millioner kr ikke er et uttrykk for en 
samlet økonomi i positiv balanse.   

 

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende. Kontrollutvalget 
registrerer at rådmannen uttaler at enkelte enheter som opplever betydelige 
problemer knyttet til å holde budsjettrammene og at enkelte enheter ikke 
klarer å gjennomføre driften innenfor de vedtatte rammene.  
 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et 
mål for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av 
driftsinntektene. For 2018 er dette nøkkeltallet -0,3%. Resultatet er svakere 
enn budsjettert og langt under normtallet fra Teknisk beregningsutvalg. For å 
oppnå måltallet på 1,75% måtte netto driftsresultat ha vært 63,2 millioner kr. 
Dette innebærer at det er et avvik på 72,7 millioner kr på faktisk netto 
driftsresultat og måltallet. Kontrollutvalget vil peke på viktigheten av å styre 
mot et netto driftsresultat i årene framover i tråd med anbefalingene fra 
Teknisk beregningsutvalg. 

 
Til økonomistyringen - investeringsregnskapet 

• Investeringene er avsluttet i balanse med et udisponert/udekket beløp kr 0. 
Kontrollutvalget bemerker at revisor oppgir i sin rapport at det er flere avvik 
mellom årsregnskapet og regulert budsjett for 2018. 

 

• I 2018 er det regnskapsført investeringsutgifter på 541 millioner kr mot regulert 
budsjett 619 millioner kr. Av dette utgjorde finansieringstransaksjoner knyttet til 
utlån og avdrag, avsetninger samt kjøp av aksjer og andeler ca. 190 millioner 
kr.  

 

• Til fysiske investeringer var det et netto forbruk på 350,8 millioner kr, hvilket 
utgjør en nedgang på 137,4 millioner fra 2017.  
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Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

 

• Larvik kommunes langsiktige gjeld uten pensjonsforpliktelsene utgjorde pr. 
31.12.18 i overkant av 4 milliarder kr.  
 

• Det ble tatt opp nye finansieringslån på til sammen 230 millioner kr i 2018. 
Lånegjeld pr. innbygger er økt fra kr 73.558 i 2017 til kr 76.494 i 2018. I 2016 
var gjelden pr. innbygger kr 70.262, slik at økningen de to siste årene er nær 
10%.  
 

• Kommunens lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om evnen til å betjene 
gjelden. KS har satt som et mål på økonomisk handlingsrom at kommuners 
netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene ikke bør overstige 75%. For Larvik 
kommune er dette tallet for 2018 på 112%, og ligger omtrent på nivå med 
2017. Kontrollutvalget gjentar sin tidligere bekymring for kommunens høye 
lånegjeld, og vil påpeke at høy låneandel påvirker kommunens handlefrihet. 
 

• Lånefinansieringsgraden angir hvor stor andel av investeringene som er 
finansiert ved lån framfor egne midler. Lånefinansieringsgraden for 2018 er 
74%. Kontrollutvalget slutter seg til revisors uttalelse i sin rapport om at 
kommunen bør vurdere å ha et måltall for hvor stor andel egenfinansiering 
man ønsker å ha på sikt. 
 

• Revisor opplyser i sin rapport at kommunen i 2018 har betalt tilstrekkelig 
avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  

 
Fond 
Samlet disposisjonsfondet har økt med ca. 4 millioner og utgjorde ved utgangen av 
2018 kr. 204 millioner. Kommunestyret har vedtak som binder 74 millioner kr av 
disse, slik at netto disposisjonsfond er 130 millioner kr, noe som er lavere enn 
anbefalt 180 millioner kr. Selv om disposisjonsfondet har hatt en økning i 2018, har 
kommunen fortsatt lite fondsmidler.  
 
Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen har økt sammenlignet med 2017. Ubrukte lånemidler har økt med kr 
21,6 millioner, og utgjorde pr. 31.12.2018 kr 217,5 millioner.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til avsnitt om internkontroll på side 42-45 i årsrapporten 2018 fra 
rådmannen. Det ble ikke avdekket økonomiske misligheter i Larvik kommune i 2018.  
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget støtter seg til revisors løpende informasjon gjennom året og viser til 
revisjonsberetningen av 11.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system 
Det forutsettes at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til disposisjon for 
utførelse av økonomioppgavene.  
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Avslutning  
Kontrollutvalget viser til revisors utfyllende rapport om revisjonen av årsregnskapet 
2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Larvik kommunes årsregnskap for 
2018.  
 
 
 
 
 

13/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Bølgen 
kulturhus KF 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.05.2019 behandlet årsregnskapet for 2018 for Larvik 
kulturhus Bølgen KF.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 27.03.2019 og revisors rapport om revisjonen av 
foretaket.  
 
Regnskapet for 2018 viser et negativt netto driftsresultat på kr. 742 317, og 
regnskapsmessig regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg kommenterte kort om revisjonen av 
årsregnskapet til Bølgen kulturhus KF for 2018.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 07.05.2019 behandlet årsregnskapet for 2018 for Larvik 
kulturhus Bølgen KF.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen datert 27.03.2019 og revisors rapport om revisjonen av 
foretaket.  
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Regnskapet for 2018 viser et negativt netto driftsresultat på kr. 742 317, og 
regnskapsmessig regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
 
 
 

14/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Larvik havn 
KF 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 14/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.05.2019 behandlet særregnskapet for 2018 for Larvik 
havn KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 10.04.2019, samt revisors rapport om revisjonen av 
foretaket. 
 
Regnskapet for 2018 viser et årsresultat på kr. 2,9 millioner.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg kommenterte revisjonen av årsregnskapet til 
Larvik havn KF for 2018.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 07.05.2019 behandlet særregnskapet for 2018 for Larvik 
havn KF. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetningen datert 10.04.2019, samt revisors rapport om revisjonen av 
foretaket. 
 
Regnskapet for 2018 viser et årsresultat på kr. 2,9 millioner.  
 
Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til regnskapet.  
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15/19 Revisor orienterer - status i forvaltningsrevisjonsprosjekter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 15/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om status i forvaltningsrevisjonsprosjekter tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Revisor opplyste at bestilte forvaltningsrevisjoner vil bli levert som avtalt.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om status i forvaltningsrevisjonsprosjekter tas til orientering.  
 
 
 
 

16/19 Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 16/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon/selskapskontroll om ________________. Prosjektplanen 
leveres sekretariatet innen 04.06.2019, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets 
møte 18.06.2019. 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle prosjekter.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en selskapskontroll av iFokus. Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 
04.06.2019, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 18.06.2019. 
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17/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 17/19 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget i Larvik tar informasjon om etablering av Vestfold og Telemark 
revisjon IKS til orientering. Det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg fra Telemark kommunerevisjon fratrådte ved 
behandling av saken. Kontrollutvalget diskuterte saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Larvik tar informasjon om etablering av Vestfold og Telemark 
revisjon IKS til orientering. Det sammenslåtte revisjonsselskapet Vestfold og 
Telemark revisjon IKS fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 
sammenslåingen, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 
 
 
 
 

18/19 Henvendelse vedrørende utbyggingen av Statoil-tomta i 
Hølen, Larvik 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 18/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Stein A. Thorstensen vedrørende utbyggingen 
av «Statoil-tomta» i Hølen, Larvik til orientering. Det vises til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet om byggesak som ble levert høsten 2017, samt det 
bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet om planarbeid i kommunen som leveres 
høsten 2019.  
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte henvendelsen vedrørende utbyggingen av «Staoil-
tomta» i Hølen.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar henvendelsen fra Stein A. Thorstensen vedrørende utbyggingen 
av «Statoil-tomta» i Hølen, Larvik til orientering. Det vises til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet om byggesak som ble levert høsten 2017, samt det 
bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet om planarbeid i kommunen som leveres 
høsten 2019.  
 
 
 
 

19/19 Henvendelse vedrørende oppføring av industribygg Hegdal 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 19/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar henvendelse vedrørende oppføring av industribygg Hegdal til 
orientering. Det vises til forvaltningsrevisjonsprosjektet om byggesak som ble levert 
høsten 2017, samt det bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet om planarbeid i Larvik 
kommune som leveres høsten 2019.  
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte henvendelsen vedrørende oppføring av 
industribygg Hegdal.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar henvendelse vedrørende oppføring av industribygg Hegdal til 
orientering. Det vises til forvaltningsrevisjonsprosjektet om byggesak som ble levert 
høsten 2017, samt det bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet om planarbeid i Larvik 
kommune som leveres høsten 2019.  
 
 
 
 

20/19 Henvendelse vedrørende støyproblematikk i tilknytning til 
Allum skytebane 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 20/19 
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Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar henvendelsen vedrørende støy i tilknytning til Allum skytebane til 
orientering. Kontrollutvalget anser henvendelsen for å være en klage som har vært 
behandlet av Fylkesmannen i Vestfold og kommunelegen i Larvik kommune. 
Kontrollutvalget går derfor ikke videre med henvendelsen.   
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen ble kommentert av kontrollutvalgsleder. Henvendelsen ble videre 
diskutert av kontrollutvalget. Følgende tillegg til vedtaket ble foreslått:  
 

«Kontrollutvalget har ikke myndighet til å endre eller overprøve vedtak fattet 
av andre kommunale organer, og går derfor ikke videre med henvendelsen». 

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar henvendelsen vedrørende støy i tilknytning til Allum skytebane til 
orientering. Kontrollutvalget anser henvendelsen for å være en klage som har vært 
behandlet av Fylkesmannen i Vestfold og kommunelegen i Larvik kommune. 
Kontrollutvalget har ikke myndighet til å endre eller overprøve vedtak fattet av andre 
kommunale organer, og går derfor ikke videre med henvendelsen. 
 
 
 

21/19 Referatsaker 07.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 21/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble lagt frem:  

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 

• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 
 
Sekretariatet kommenterte referatsakene og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
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22/19 Eventuelt 07.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 07.05.2019 22/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
 
 
Kontrollutvalgsmøtet ble avsluttet kl, 20.50.  
 
Neste møte i kontrollutvalget i Larvik er 18.06.2019.  
 
 
 
Revetal, 08.05.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen  
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
 
 


