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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 08.05.2019 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 19/00008 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Andrew Knight 
 

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

kommune, sak 15/19-16/19 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 
 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

15/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 15/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019 godkjennes.  
 
 
 
 

16/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 16/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2018:  
 
Kontrollutvalget har i møte 08.05.2019 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
kapittel 1-4 i årsberetning for 2018.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kap. 1-4 i 
rådmannens årsberetning 2018, revisjonsberetningen datert 12.04.2019 og revisors 
årsmelding datert 12.04.2019.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2018 viser kr 538.379.910 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.686.274.  



 4  

 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 1,7 millioner etter bruk av avsetninger til fond. Netto 
driftsresultat før bruk/avsetning til fond er et underskudd på 15,1 millioner, mot 
budsjettert underskudd på 17 millioner. 
 

• Vedrørende budsjettdisiplin registrerer kontrollutvalget at utgiftene i 
tjenesteproduksjonen er stigende, og at det er foretatt budsjettjusteringer 
gjennom året. Kontrollutvalget registrerer videre at hendelser og endringer i 
behov for lovpålagte tjenester har påvirket resultatet for enkelte virksomheter.  

 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 15,1 millioner 
kr, hvilket tilsvarer -2,0 % av driftsinntektene. 

 
Til investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 2.791.606. Udekket 
finansiering må dekkes inn i 2019.  
 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.782,5 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 875 millioner kr og andre lån med 907,5 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

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

 

• Ubrukte lånemidler er redusert og er pr 31.12.18 kr 21.962.859,-. 
 

• Det er bokført ca. 29 millioner kr i avdrag i 2018. Dette er kr 1,4 millioner mer enn 
beregnet minimumsavdrag.  
 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen i Re kommune er redusert i 2018 sammenlignet med 2017.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt til ca. 44,8 millioner kr i 2018 fra ca. 36,9 millioner i 2017.   
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel 4 om internkontroll i årsberetningen 2018 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2018. 
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Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
12.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at aktiviteten og fokuset på å forberede sammenslåing 
med Tønsberg kommune i 2020 har vært økende i 2018. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef for økonomi og fellestjenester i Re kommune, Ivar Jostedt, presenterte 
årsregnskapet 2018 for kontrollutvalget. Regnskapsrevisor Mette Holmen fra Vestfold 
kommunerevisjon gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen til kontrollutvalget, 
herunder resultat av undersøkelse om overholdelse av lov om offentlige anskaffelser. 
Kommunalsjefen og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål, og det fremlagte 
forslaget til vedtak ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2018:  
 
Kontrollutvalget har i møte 08.05.2019 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
kapittel 1-4 i årsberetning for 2018.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kap. 1-4 i 
rådmannens årsberetning 2018, revisjonsberetningen datert 12.04.2019 og revisors 
årsmelding datert 12.04.2019.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2018 viser kr 538.379.910 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.686.274.  
 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 1,7 millioner etter bruk av avsetninger til fond. Netto 
driftsresultat før bruk/avsetning til fond er et underskudd på 15,1 millioner, mot 
budsjettert underskudd på 17 millioner. 
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• Vedrørende budsjettdisiplin registrerer kontrollutvalget at utgiftene i 
tjenesteproduksjonen er stigende, og at det er foretatt budsjettjusteringer 
gjennom året. Kontrollutvalget registrerer videre at hendelser og endringer i 
behov for lovpålagte tjenester har påvirket resultatet for enkelte virksomheter.  

 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på 15,1 millioner 
kr, hvilket tilsvarer -2,0 % av driftsinntektene. 

 
Til investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 2.791.606. Udekket 
finansiering må dekkes inn i 2019.  
 
Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.782,5 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 875 millioner kr og andre lån med 907,5 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

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

 

• Ubrukte lånemidler er redusert og er pr 31.12.18 kr 21.962.859,-. 
 

• Det er bokført ca. 29 millioner kr i avdrag i 2018. Dette er kr 1,4 millioner mer enn 
beregnet minimumsavdrag.  
 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen i Re kommune er redusert i 2018 sammenlignet med 2017.  
 
Fond 
Disposisjonsfondet har økt til ca. 44,8 millioner kr i 2018 fra ca. 36,9 millioner i 2017.   
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel 4 om internkontroll i årsberetningen 2018 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2018. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
12.04.2019.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
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Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at aktiviteten og fokuset på å forberede sammenslåing 
med Tønsberg kommune i 2020 har vært økende i 2018. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2018.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2018. 
 
 
 
 

17/19 Etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 17/19 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget i Re 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 36/17 og 
fellesnemndas vedtak i sak 006/18 om videreføring av interkommunal 
revisjonsordning. 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Re 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 36/17 og 
fellesnemndas vedtak i sak 006/18 om videreføring av interkommunal 
revisjonsordning. 
 
 
 

18/19 Referatsaker 08.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 18/19 

 
 

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

• Behandling av taushetsbelagte opplysninger på gruppemøtene i 
partiene 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 

• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 
 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet kommenterte referatsakene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 

19/19 Eventuelt 08.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.05.2019 19/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgsleder refererte kort fra representantskapsmøte i Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) 03.05.2019.  
 

2. Revisor orienterte kort om status i bestilt forvaltningsrevisjon om VIB. 
Oppstartsmøte med Re kommune var gjennomført 08.05.2019. 
Kontrollutvalget i Tønsberg behandler forespørselen om deltakelse i prosjektet 
i sitt møte 09.05.2019.  
 

3. I gjennomgangen av årsmeldingen til kontrollutvalget i sak 16/19 orienterte 
revisor om gjennomført undersøkelse vedrørende offentlige anskaffelser. 
Kontrollutvalget har tidligere fått skriftlig tilbakemelding og orientering fra 
rådmannen vedrørende svakheter i praktiseringen av regelverket knyttet til 
offentlige anskaffelser. I vedtak i sak 18/18 henstilte kontrollutvalget om at 
rådmannen skulle fortsette sitt arbeid for å sørge for at rutiner for offentlige 
anskaffelser blir fulgt. Kontrollutvalget diskuterte saken og alternative forslag til 
vedtak.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalgsleders informasjon om representantskapsmøte i VIB tas til 
orientering.  

 
2. Revisors informasjon om status i forvaltningsrevisjon om VIB tas til orientering.  

 
3. Kontrollutvalget registrerer at revisor har avdekket enkelte avvik i forbindelse 

med gjennomføring av en mindre undersøkelse knyttet til overholdelse av lov 
om offentlige anskaffelser. Avvikene knytter seg til manglende protokoll og 
avholdelse av konkurranse. Kontrollutvalget har tidligere påpekt svakheter 
knyttet til praktiseringen av regelverket for offentlige anskaffelser, og viser til 
orientering fra rådmannen i kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018. På bakgrunn av 
revisors undersøkelse konstaterer kontrollutvalget at det fortsatt er svikt i 
praktiseringen av rutinene for innkjøp og anskaffelser, og at iverksatte tiltak 
ikke har hatt ønsket virkning. Kontrollutvalget synes det er bekymringsfullt at 
lovverket fortsatt ikke følges, og henstiller igjen til at rådmannen fortsetter 
arbeidet med å sørge for at lov om offentlige anskaffelser blir fulgt. 
Kontrollutvalget ser behov for at Vestfold kommunerevisjon fortsatt har fokus 
på dette området i revisjonsarbeidet i 2019.  

 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:55.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 26.09.2019 kl. 18:00.  
 
 
 
Revetal, 09.05.2019 
 
For leder i kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
 
 


