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SAK 18/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN 22.05.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 22.05.2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 22.05.2019. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 22.05.2019 kl. 18:00 
Sted: Adalborgen  
Arkivsak: 17/00240 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Anne Lise Olafsen, medlem  
Heidi Ørnlo, medlem 
Trond Nauf, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ingvar Kjørum, nestleder 

 
  
Andre: Horten kommune, kommunedirektør Ragnar Sundklakk, til 

stede i sak 11/19, 12/19, 13/19 og deler av sak 16/19 
Horten kommune, økonomisjef Ole K. Grinde, til stede i sak 
11/19, 12/19, 13/19 
Vestfold Kommunerevisjon, forvaltningsrevisor 
Trygve Børsting 
Vestfold Kommunerevisjon, revisor 
Steinar Nersveen 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
Møteleder:  Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 

 
 
Leder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til 
innkallingen eller sakslisten.  Sak 16/19 ble flyttet og behandlet etter sak 13/19. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11/19 19/00031-6 Godkjenning av protokollen av 20.03.2019 2 

12/19 19/00112-1 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes 
årsregnskap 2018 2 
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13/19 19/00113-1 Kontrollutvalgets uttalelse til Horten Medisinske Senter 
KF årsregnskap 2018 7 

14/19 19/00087-5 Orientering om selskapskontroll av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen, VIB 8 

15/19 19/00114-1 Etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS 9 

16/19 19/00059-6 Referatsaker 10 

17/19 19/00061-7 Eventuelt 11 

    

 
 
 
 
 
Saker til behandling 

11/19 Godkjenning av protokollen av 20.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 11/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Godkjenning av protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.03.2019. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Godkjenning av protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.03.2019. 
 
[Lagre]  
 
 
 
12/19 Kontrollutvalgets uttallelse til Horten kommunes årsregnskap 
2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 12/19 
 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2019 behandlet Horten kommunes regnskap og 
årsmelding 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært den avlagte årsmeldingen 2018 inklusiv 
årsregnskapet 2018, oppsummeringsbrev fra revisjon av 11.april 2019 og 
revisjonsberetningen datert 12. april 2019. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med muntlig informasjon gjennom året. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning er avlagt innen de frister som er 
fastsatt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en normalberetning, uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsmeldingen er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
 
Driftsregnskapet 
Årsregnskapet viser kr. 1.372.844.881,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 13.539.509,-. 
 
Netto driftsresultat. 
Budsjettstyringen er tilfredsstillende. Det er god økonomistyring og oppfølging på de 
kommunale områdene. Avvik på kommunalområdene er kun mindre avvik mellom 
vedtatt budsjett og regnskap. De største avvikene gjelder også i 2018 helse og 
velferd samt NAV Horten.  
 
Årsregnskapet for Horten kommune for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 48,7 
millioner, en økning på kr. 5,83 millioner fra 2017. Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter er en viktig indikator på kommunens økonomi. Teknisk 
beregningsutvalg har anbefalt at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 1,75%. 
Netto driftsresultat i 2018 i forhold til brutto driftsinntekter utgjør 2,34% mot 2,1% i 
2017. Kontrollutvalget er fornøyd med at kommunen gjennom stram styring oppnår et 
regnskapsresultat som er bedre enn den anbefalte normen. 
 
Premieavvik. 
Premieavviket (differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad) utgjør en stor usikkerhet for kommunens økonomi, og kan variere 
mye fra år til år. Akkumulert premieavvik inkl. arb.avgift utgjør kr.112,2 millioner mot 
kr 98,6 millioner i 2017. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse som viser kr. 0,-.  
Investeringsregnskapet viser at finansieringsbehovet er kr. 395 millioner i 2018, mot 
kr. 360 millioner i 2017. Investeringene er ca. kr. 35 millioner lavere enn regulert 
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budsjett. De største investeringene i 2018 har i hovedsak vært Rustabrygga, 
Idrettshall Lystlund, Kulturkvartalet og vann/avløp. 
 
 
Balansen 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld utgjør til sammen kr. 2.056 millioner og økte med  
kr.175 millioner i 2018. Kontrollutvalget registrerer at det er betalt kr 1.177.489,-  
mindre i låneavdrag enn beregnet minimumsavdrag. Beregnede minimumsavdrag på 
kr 69,1 millioner er belastet regnskapet. Beregnet avdrag inkluderer også Horten 
Havnevesen og Horten Medisinske Senter KF.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert fra kr 46.496.577 til kr 43.244.967,- pr. 31.12.2018. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet er økt med kr. 29,5 millioner i 2018 og utgjør ved årets utgang 
kr. 180,4 millioner. Kontrollutvalget registrerer den positive styrkingen av dette 
fondet. Størrelsen på disposisjonsfondet gir best uttrykk for den økonomiske 
handlefriheten til kommunen.  
 
Internkontrollen 
I årsmeldingen er det et eget kapittel om internkontrollen som blant annet inneholder 
etiske verdier og samfunnsansvar. I 2018 har det vært stor oppmerksomhet på 
området personvern for å imøtekomme de krav og endringer som stilles i loven. Det 
er også lagt vekt på å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, 
forbedring og utvikling. Revisjonen har ikke rapportert om svakheter i internkontrollen 
i løpet av året. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er redusert i 2018 i forhold til 2017. Det er 8,02% i fravær. 
Kontrollutvalget registrerer at Horten kommune har lavest legemeldt fravær i 
Vestfold-kommunene i 2018. 
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Horten kommunes regnskap for 
2018. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjefen orienterte om mindreforbruket og hovedpunktene i regnskapet. Det 
ble opplyst om blant annet investeringstakten, avvik og at handlingsreglen i forhold til 
finansiering, disposisjonsfond og gjeldsnivå er oppfylt. Kommedirektøren supplerte 
og kommenterte regnskapet 2018. Revisor kommenterte avdrag på lån. Spørsmål 
ble besvart.   
 
Det ble fremmet forslag fra kontrollutvalgsleder om at det skulle medtas en 
kommentar til uttalelsen fra kontrollutvalget som følger: 

«Kontrollutvalget gir positiv tilbakemelding til administrasjon og ansatte for god 
budsjettstyring og kontroll, samt en ytterligere bedring av netto driftsresultat for 
kommunen». 
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Votering 
 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2019 behandlet Horten kommunes regnskap og 
årsmelding 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært den avlagte årsmeldingen 2018 inklusiv 
årsregnskapet 2018, oppsummeringsbrev fra revisjon av 11.april 2019 og 
revisjonsberetningen datert 12. april 2019. I tillegg har revisor supplert 
kontrollutvalget med muntlig informasjon gjennom året. 
 
Innledning 
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning er avlagt innen de frister som er 
fastsatt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en normalberetning, uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsmeldingen er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
 
Driftsregnskapet 
Årsregnskapet viser kr. 1.372.844.881,- til fordeling drift og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr. 13.539.509,-. 
 
Netto driftsresultat. 
Budsjettstyringen er tilfredsstillende. Det er god økonomistyring og oppfølging på de 
kommunale områdene. Avvik på kommunalområdene er kun mindre avvik mellom 
vedtatt budsjett og regnskap. De største avvikene gjelder også i 2018 helse og 
velferd samt NAV Horten.  
 
Årsregnskapet for Horten kommune for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 48,7 
millioner, en økning på kr. 5,83 millioner fra 2017. Netto driftsresultat i prosent av 
brutto driftsinntekter er en viktig indikator på kommunens økonomi. Teknisk 
beregningsutvalg har anbefalt at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 1,75%. 
Netto driftsresultat i 2018 i forhold til brutto driftsinntekter utgjør 2,34% mot 2,1% i 
2017. Kontrollutvalget er fornøyd med at kommunen gjennom stram styring oppnår et 
regnskapsresultat som er bedre enn den anbefalte normen. 
 
Premieavvik. 
Premieavviket (differansen mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet 
pensjonskostnad) utgjør en stor usikkerhet for kommunens økonomi, og kan variere 
mye fra år til år. Akkumulert premieavvik inkl. arb.avgift utgjør kr.112,2 millioner mot 
kr 98,6 millioner i 2017. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse som viser kr. 0,-.  
Investeringsregnskapet viser at finansieringsbehovet er kr. 395 millioner i 2018, mot 
kr. 360 millioner i 2017. Investeringene er ca. kr. 35 millioner lavere enn regulert 
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budsjett. De største investeringene i 2018 har i hovedsak vært Rustabrygga, 
Idrettshall Lystlund, Kulturkvartalet og vann/avløp. 
 
 
Balansen 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld utgjør til sammen kr. 2.056 millioner og økte med  
kr.175 millioner i 2018. Kontrollutvalget registrerer at det er betalt kr 1.177.489,-  
mindre i låneavdrag enn beregnet minimumsavdrag. Beregnede minimumsavdrag på 
kr 69,1 millioner er belastet regnskapet. Beregnet avdrag inkluderer også Horten 
Havnevesen og Horten Medisinske Senter KF.  
 
Ubrukte lånemidler er redusert fra kr 46.496.577 til kr 43.244.967,- pr. 31.12.2018. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet er økt med kr. 29,5 millioner i 2018 og utgjør ved årets utgang 
kr. 180,4 millioner. Kontrollutvalget registrerer den positive styrkingen av dette 
fondet. Størrelsen på disposisjonsfondet gir best uttrykk for den økonomiske 
handlefriheten til kommunen.  
 
Internkontrollen 
I årsmeldingen er det et eget kapittel om internkontrollen som blant annet inneholder 
etiske verdier og samfunnsansvar. I 2018 har det vært stor oppmerksomhet på 
området personvern for å imøtekomme de krav og endringer som stilles i loven. Det 
er også lagt vekt på å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, 
forbedring og utvikling. Revisjonen har ikke rapportert om svakheter i internkontrollen 
i løpet av året. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er redusert i 2018 i forhold til 2017. Det er 8,02% i fravær. 
Kontrollutvalget registrerer at Horten kommune har lavest legemeldt fravær i 
Vestfold-kommunene i 2018. 
 
Kontrollutvalget gir positiv tilbakemelding til administrasjon og ansatte for god 
budsjettstyring og kontroll, samt en ytterligere bedring av netto driftsresultat for 
kommunen.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Horten kommunes regnskap for 
2018 
 
[Lagre]  
 
  



18/19 Godkjenning av protokollen 22.05.2019 - 19/00031-13 Godkjenning av protokollen 22.05.2019 : Protokoll Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019, sign

 7  

 
13/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Horten Medisinske Senter KF 
årsregnskap 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 13/19 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2019 behandlet regnskapet for Horten Medisinske 
Senter KF for 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet og styrets årsberetning 
for 2018, samt revisjonsberetningen fra Vestfold Kommunerevisjon datert 11. april 
2019.  
 
Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat på kr. 3.605.631,- og et tilsvarende 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.158.179,-.  
 
Investeringsregnskapet viser totale investeringer på kr. 12,23 millioner i 2018 og er 
gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr. 9,78 millioner.  
 
Kontrollutvalget registrerer at det er inngått forlik med en leverandør i 2018, og at det 
er berammet rettsak mot en annen leverandør i 2019/2020. Horten Medisinske 
senter KF har udekket beløp i investeringsregnskapet som må finansieres dersom 
selskapets krav ikke vinner frem.   
  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere kommentarer til årsregnskap 2018 for Horten 
Medisinske Senter KF. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunedirektøren svarte på spørsmål, og saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2019 behandlet regnskapet for Horten Medisinske 
Senter KF for 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet og styrets årsberetning 
for 2018, samt revisjonsberetningen fra Vestfold Kommunerevisjon datert 11. april 
2019.  
 
Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat på kr. 3.605.631,- og et tilsvarende 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.158.179,-.  
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Investeringsregnskapet viser totale investeringer på kr. 12,23 millioner i 2018 og er 
gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr. 9,78 millioner.  
 
Kontrollutvalget registrerer at det er inngått forlik med en leverandør i 2018, og at det 
er berammet rettsak mot en annen leverandør i 2019/2020. Horten Medisinske 
senter KF har udekket beløp i investeringsregnskapet som må finansieres dersom 
selskapets krav ikke vinner frem.   
  
Kontrollutvalget har ikke ytterligere kommentarer til årsregnskap 2018 for Horten 
Medisinske Senter KF. 
 
[Lagre]  
 
 
 
14/19 Orientering om selskapskontroll av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen, VIB 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 14/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor orienterte om vedtatte problemstillinger og fremdriften i 
prosjektarbeidet. Det er Tønsberg, Re og Horten kommuner som er med i 
selskapskontrollen av VIB. Det ble bekreftet at ferdig rapport skal legges frem på 
kontrollutvalgsmøtet 18.12.2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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15/19 Etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 15/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Horten 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 
Revisor og forvaltningsrevisor fra Vestfold kommunerevisjon fratrådte under 
behandlingen av saken. 
 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Horten 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. 
 
[Lagre]  
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16/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 16/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 25.03.2019 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte.  

 
• Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 

Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte i saken.  
Referat fra dialogmøte/eiermøte for VIKS 04.04.2019 om inntreden i Agder og 
Telemark kontrollutvalgssekretariatet IKS (Temark) ble lagt frem for utvalget. 
Saken er også lagt frem i rådmannskollegiet den 16.05.2019 for videre 
behandling i kommunestyrene i eierkommunene.  

 
• Henvendelse av 08.05.2019 og 16.05.2019 

Henvendelse av 08.05.2019 fra Eikestrand Eiendom AS ved Jan Birger 
Carlsen vedrørende klageadgang ble lagt frem til informasjon. Mottatt 
henvendelse 16.05.2019 også fra Jan Birger Carlsen ble sendt ut til 
kontrollutvalgsmedlemmene på e-post 21.05.2019 fra sekretariatet. 
Henvendelsen ble belyst av kontrollutvalgsleder og diskutert. Henvendelsen 
ble vurdert til å være en klage på saksbehandling. Kontrollutvalget er ikke et 
klageorgan og besluttet derfor ikke å gå inn i saken.    

 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
Henvendelsene 08.05.2019 og 16.05.2019 fra Jan Birger Carlsen, Eikestrand 
Eiendom AS tas til orientering. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og går derfor 
ikke inn i saken. 

  
 
[Lagre]  
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17/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 22.05.2019 17/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Neste kontrollutvalgsmøte er 25.09.2019 og siste møte i kontrollutvalget i denne 
perioden. Det ble da tatt opp at utvalget ønsket en avslutning i forbindelse med det. 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet undersøker alternativ markering.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Sekretariatet samrår med kontrollutvalgsleder og ordner bespisning på et spisested i 
Horten den 25.09.2019.  
 
[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 25. september 2019 
 
Revetal 23. mai 2019 
For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær  
 
 



19/19 Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020  - 19/00132-1 Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020  : Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00132-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 25.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/19 
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEID 2020  

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontrollarbeid i Horten 
kommune 2020: 
 
Totale revisjonstjenester gjelder: 
 
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll     
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll    
• Attestasjoner, andre tjenester,     

deltakelse og forberedelse til møter 
i kontrollutvalg og kommunestyre mm.  kr.1.300.000   

 
Sekretariatstjenester      kr.   234.000   
 
Kjøp av andre tjenester     kr.    50 000     
 
Drift av kontrollutvalget 
• Kurs, konferanser og opplæring     kr.     65 000     
• Andre driftsutgifter       kr.     35 000     
 
Sum kontrollarbeid      kr.1.684.000 
 
Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og 
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. 
 
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for behandling. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I Kontrollutvalgsforskriften § 18 er det bestemt flg. om budsjettbehandlingen: 
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«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget.» 

 
Den nye forskriften «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» trer i kraft fra og med det 
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019–2023. Den nye forskriften har tilsvarende bestemmelse i § 2.  
 
 

Utgifter til kontrollarbeid kan deles på følgende kostnadselementer: 

• Revisjonsutgifter fordelt slik: 
o Regnskapsrevisjon 
o Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  
o Attestasjoner, andre tjenester 
o Øvrige utgifter vedrørende revisjon 

 

• Sekretariatstjenester for kontrollutvalget. 
 

• Kurs, konferanser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet. 
 

Horten kommune har tidligere inngått kontrakt om revisjonstjenester med Vestfold 
kommunerevisjon. Vestfold kommunerevisjon har dannet et nytt selskap sammen 
med Telemark kommunerevisjon IKS til selskapet Vestfold og Telemark revisjon IKS 
fra 01.01.2020. 
 
På bakgrunn av region- og kommunereformen har sekretariatet slått seg sammen 
med Temark og vil fra 01.01.2020 hete Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Revisjon og sekretariat hadde styremøter i siste uke i august 2019, hvor budsjettet 
for 2020 ble behandlet. For Horten kommune ble det foreslått kr 1.300.000,- for 
revisjonstjenester og kr 234.000,- for sekretariatstjenester. Det er tatt høyde for 
endret selskapsform, ny økonomimodell og ny periode med politikere. Totalt er det 
foreslått en besparelse i 2020 for Horten kommune vedrørende kontrollarbeid for 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester.   
 
Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og 
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir 
behandlet i representantskapene i november/desember 2019.  
 
Kjøp av andre tjenester er foreslått til kr. 50.000 som de foregående år. Øvrig drift av 
kontrollutvalget er ført opp med kr. 100.000 og fordelt med hhv. kr 65 000,- på kurs- 
og konferanseutgifter samt opplæring i ny valgperiode og kr 35.000,- på andre 
driftsutgifter. 
 
Forslaget til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i Horten kommune blir dermed som 
følger: 
 

2020   2019 
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Totale revisjonstjenester som gjelder: 
 
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll     
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll     
• Attestasjoner, andre tjenester    

Deltakelse og forberedelse til møter 
i kontrollutvalg og kommunestyre mm.  kr. 1.300 000 kr.1.380 000 

 
Sekretariatstjenester fra VIKS    kr. 234 000 kr.  280 000 
 
Kjøp av andre tjenester     kr.  50 000 kr.    50 000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 
• Kurs og konferanser,opplæring      kr. 65 000 kr.    45 000 
• Andre driftsutgifter        kr. 35 000 kr.    15 000 
 
Sum kontrollarbeid      kr. 1.684.000  kr 1.770 000 
 
 
Saken oversendes til formannskapet og kommunestyret for behandling. 
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Arkivsak-dok. 19/00056-8 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 25.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/19 
REVISJONSPLAN, OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2019 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2019 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan, overordnet revisjonsstrategi 2019, datert 10.09.2019. 

 
Saksframstilling: 
Vestfold kommunerevisjon har utarbeidet en revisjonsplan, overordnet 
revisjonsstrategi for 2019 for Horten kommune. 
 
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 for 2019.  
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for det påse-ansvaret kontrollutvalget har 
overfor revisor. 
 
Revisor vil redegjøre nærmere for revisjonsplanen i møtet. 
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1. Innledning 
 
Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget om de oppgaver som vi har planlagt for Horten 
kommune for 2019. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi utfører i perioden 
16.4.2019 – 15.4.2020. 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 2019.  
 
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 kommunestyret 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 til refusjonskrav lønnstilskudd NAV  
 Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) 
 Øvrige øremerkede tilskudd 
 
 
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. 
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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 
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 2019:  
 

 kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner i administrasjonen og for utvalgte 
enheter/virksomheter i samsvar med rulleringsplan 

 rutiner knyttet til avgiftsbehandling og kontroll/avstemming av de terminvise 
merverdiavgiftskompensasjonsoppgavene  

 tertialrapporteringer og budsjettjusteringer 
 finansrapportering i samsvar med forskrift og vedtatt finansreglement 
 årsoppgjørsdisponeringer 
 områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging 

 
 
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 
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kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller 
anbefalinger om forbedringer i rutiner.  
 
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 kommunestyret 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 prosjekt er fullført i 2019: 

 Skolehelsetjenesten i et tverrfaglig perspektiv 
 
4.2 Rapportering 
Administrasjonssjefen 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 
 
5.1 Forenklet etterlevelseskontroll 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak 
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jf ny kommunelov §24-9. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, 
forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, 
om resultatet av kontrollen. 
 
5.2 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. 
 
For øvrig vil både kontrollutvalget og administrasjonen kunne be oss å undersøke nærmere angitte forhold og 
problemstillinger som ikke går inn under bestemmelsene om revisjon.  
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6. Revisjonsteam 
 
Revisjonsteamet vil bestå av: 
 
Ansvarlig revisor: 
Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
Regnskapsrevisjon: 
Oppdragsansvarlig revisor: Linn T. Bekken 
Regnskapsrevisorer: Steinar Nersveen og Silje M. Huru 
 
Forvaltningsrevisjon: 
Oppdragsansvarlig revisor: Bente Hegg Ljøsterød 
Forvaltningsrevisjonsteam: beskrives i revisjonsplan for det enkelte prosjekt 
 
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:  
 

 Horten Medisinske Senter KF 
 Horten kirkelig fellesråd og menighetsråd  
 Horten kommunale boligstiftelse 
 Diverse legater og stiftelser 
 
 
 

Horten, 10. september 2019 
Vestfold kommunerevisjon 
 
 

 
Linn T. Bekken          
Statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 19/00131-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 25.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/19 
REVISOR ORIENTERER  

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revidert prosjektplan for selskapskontroll VIB.  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet i mars 2019 ble invitasjonen til selskapskontroll av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen, (VIB) behandlet og vedtatt som følger: 
 
Revisjon har justert prosjektplanen etter de anbefalinger som er fremkommet fra 
kontrollutvalgene Re, Horten og Tønsberg som er med i prosjektet. Endelig 
prosjektplan ble vedtatt i Re kontrollutvalg den 28.03.2019 i sak 11/19: 

 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for selskapskontroll av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) datert 25.03.2019 og bestiller prosjektet med 
følgende problemstillinger:  
 

1. Hvordan sikrer kommunen at dens plikter knyttet til forebyggende 
brannvern blir ivaretatt, herunder plikter knyttet til brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13 og forskrift om brannforebygging § 14? 

2. Hvordan er VIB organisert og sikres det tilstrekkelige ressurser til 
forebyggende brannvern?  

3. Hvilke rutiner har VIB for å sikre forebyggende brannvern?  
Herunder:  

• Rutiner for å identifisere, føre fortegnelse over og føre tilsyn med 
særskilte brannobjekter, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. 

• Rutiner for å kartlegge utsatte grupper som har særlig risiko for å 
omkomme i eller bli skadet av brann, jf. § 14 i forskrift om 
brannforebygging.  

4. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for særskilte 
brannobjekter?  
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5. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for risikoutsatte 
grupper?  

 
Ferdig rapport med selskapets og administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres 
sekretariatet innen 31.10.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019. 

 
I maimøte ble kontrollutvalget informert om at Tønsberg og Re i tillegg til Horten er 
med i prosjektet. 
  
Revisjonen beregner at 200 timer vil medgå til selskapskontrollen. Ferdig rapport vil 
bli behandlet i kontrollutvalget 18.12.2019. 
 
Revisjonen vil orientere om arbeidet som er utført og status pr. dags dato. 
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Arkivsak-dok. 19/00059-11 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 25.09.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/19 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedrørende henvendelse om transport av demente ber kontrollutvalget om at Horten 
kommune spesifiserer betalingsdokumentet i egen sak. 
 
Vedlegg:  

• Protokollen fra styremøtet i VIKS 26.08.2019 

• Transport av demente til og fra dagaktivitetssenteret, varsling – løyve 
12.07.2019 
Brev fra Horten kommune til KU av 15.08.2019 

• Ulovlig oppført garasje 23.08.2019 

 
Saksframstilling: 
 
Styret i VIKS avholdt styremøte den 26.08.2019 og protokollen legges frem til 
orientering. 
 
Transport av demente til og fra dagaktivitetssenter 
Kontrollutvalgsleder mottok en henvendelse/tips fra Paulsen Buss A/S den 
12.07.2019. Kommunen har definert henvendelsen som et varsel og svart opp med 
brev av 15.08.2019. Henvendelsen gjelder transport av demente personer til og fra 
dagaktivitetssenter. Det fremkommer av dokumentene fra kommunen at 
behandlingen starter i bilen/bussen med ansatte som har kunnskap om demens.  
Kommunene viser til vederlagsforskriften, og det nevnes at kommunen ønsker 
endring i betalingsdokumentet. Det er bekreftet at det vil bli følgt opp i egen sak. 
Kostnaden vil bli spesifisert i egen sak etter kontrollutvalgsmøtet 25.09.2019. 
 
Ulovlig oppført garasje 
Kontrollutvalgsleder mottok en henvendelse/tips fra Jørgen Kaupang-Marthinsen den 
23.08.2019 hvor det beskrives at det er oppført garasje på annen manns eiendom og 
at kommunene ikke praktiserer likebehandling. Kontrollutvalgsleder har meldt tilbake 
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at kontrollutvalget ikke er et klageorgan i enkeltsaker, men skulle bringe dette til 
administrasjonen.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 26.08.2019 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re 
Arkivsak: 19/00032 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Stig Atle Vange, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem  
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Gry Aas 

  
Forfall:  Lars Egeland 

Magnus Østlie 
 

Ikke møtt: Heidi Ørnlo 
Aleksander Leet 
 

Andre: 
 

Anja O. Eriksen, observatør, rådgiver VIKS 
Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
  

Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Den faglige delen ble gjennomgått før det ordinære møtet. Gjert Gjertsen orienterte 
om forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten». 
 
 
Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader 
til innkallingen eller sakslisten 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/19 19/00033-1 Godkjenning av protokoll 03.06.2019 2 

11/19 19/00064-8 Regnskapsrapport første halvår 2019 2 

12/19 19/00065-4 VIKS- orientering 3 
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13/19 19/00124-1 Lønnsjustering 2019 4 

14/19 19/00063-1 Forslag til avviklingsbudsjett 2020 4 

15/19 19/00125-1 Valg av avviklingsstyre 5 

16/19 19/00067-2 Referatsaker 6 

17/19 19/00066-7 Eventuelt 6 

    

 
 
Saker til behandling 

10/19 Godkjenning av protokoll 03.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra 03.06.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra 03.06.2019 godkjennes. 
[Lagre]  
 
 
 

11/19 Regnskapsrapport første halvår 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Regnskapsrapporten og informasjonen pr. 30.06.2019 tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Daglig leder informerte kort om regnskapet for første halvår 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Regnskapsrapporten og informasjonen pr. 30.06.2019 tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

12/19 VIKS- orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om prosessen, utfordringer og status i arbeidet med 
inntreden/sammenslåing med Temark. Prosessen har tatt noe lenger tid og er noe 
forsinket.  
 
Det ble orientert om budsjettarbeidet for 2020 i Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS og avviklingsbudsjettet for VIKS i 2020. Spørsmål ble 
besvart.  
 
Det ble opplyst om brev av 07.08.2019 sendt til kommunene vedrørende opplæring 
av politikere som er valgt for en ny valgperiode. Opplæringen skal foretas i november 
2019. Programmet vil blant annet inneholde orientering om roller, kontrollutvalgets 
oppgaver, møteledelse og revisjonens oppgaver. Sekretariatet og revisjonen vil 
gjennomføre opplæringen.  
 
Det ble opplyst at ferie til gode vil bli avviklet i høsten 2019. Sekretariatet vil delta på 
kurs om ny kommunelov og forskrifter i september 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
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[Lagre]  
 
 

13/19 Lønnsjustering 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Lønnsjustering foretas for de ansatte i VIKS med 3,2% i henhold til KS-Bedrifts 
beregning av årslønnsvekst for 2019 med virkning fra 01.05.2019. 
 
 
 
Møtebehandling 
De ansatte i VIKS, Anja O. Eriksen og Heidi W. Jacobsen, var inhabile og forlot møtet 
før saksbehandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Lønnsjustering foretas for de ansatte i VIKS med 3,2% i henhold til KS-Bedrifts 
beregning av årslønnsvekst for 2019 med virkning fra 01.05.2019. 
 
[Lagre]  
 
 
 

14/19 Forslag til avviklingsbudsjett 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 14/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

• Styret for VIKS vedtar det fremlagt forslaget til driftsbudsjett/ avviklingsbudsjett 
2020 med en total kostnadsramme på kr 600.000,-. 

• Avviklingsbudsjettet 2020 dekkes av disposisjonsfondet, herunder. 
innskuddskapitalen for eierkommunene ved inntreden i Temark på kr 
320.000,- .  

• Det mindre antatte overskuddet 2019 og eventuelt resterende restbeløp på 
disposisjonsfond overføres til Vestfold, Telemark og Agder 
konrollutvalgssekretariat IKS.  
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Møtebehandling 
Budsjettet 2020 har tatt høyde for at det ikke er klarlagt hvordan oppsigelsestiden 
med inngåtte avtaler kan løses ved overgangen med inntreden til nytt sekretariat. Det 
er antatt og lagt inn 2-3 styremøter/arbeidsmøter i prosessen med avviklingen. Jfr. 
saksutredningen er det tatt høyde for godtgjørelse til avviklingsstyret i budsjettet 
2020 på lik linje som tidligere år. Budsjettet ble diskutert og behandlet. Det ble 
foreslått å endre siste kulepunkt i forslaget til vedtak til «eventuelt resterende 
restbeløp på disposisjonsfond disponeres av avviklingsstyret». 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

• Styret for VIKS vedtar det fremlagt forslaget til driftsbudsjett/ avviklingsbudsjett 
2020 med en total kostnadsramme på kr 600.000,-. 

• Avviklingsbudsjettet 2020 dekkes av disposisjonsfondet, herunder. 
innskuddskapitalen for eierkommunene ved inntreden i Temark på kr 
320.000,- .  

• Det mindre antatte overskuddet 2019 og eventuelt resterende restbeløp på 
disposisjonsfond disponeres av avviklingsstyret. 

 
[Lagre]  
 
 
 

15/19 Valg av avviklingsstyre 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 15/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Avviklingsstyret skal ha følgende styremedlemmer: _________________________ 
 
Leder av avviklingsstyret er _____________________ 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og forslag til styrerepresentanter ble fremlagt. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Avviklingsstyret skal ha følgende styremedlemmer: 
Jan Nærsnes, Terje Fuglevik og Heidi Ørnlo. 
 
Leder av avviklingsstyret er Jan Nærsnes. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

16/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 16/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til dokumentene i saken om inntreden i Temark, og daglig leder orienterte 
i saken. 
Daglig leder orienterte om brevet som var sendt ut om folkevalgtopplæring.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

17/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 26.08.2019 17/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
. 
Møtebehandling 
Styreleder takket de ansatte Anja O. Eriksen og Heidi W. Jacobsen for godt utført 
arbeid, også når det gjaldt prosessen med inntreden/ sammenslåingen med Temark. 
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Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
Møtet slutt kl. 19.00 
 
 
Revetal, 26.08.2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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Enhet Horten helsehus 

 

 

Horten kommune 
Rådhuset, Teatergata 11 
Postboks 10, 3191 HORTEN 

postmottak@horten.kommune.no 
www.horten.kommune.no 
Sentralbord: 33 08 50 00 

Kontonr.  7159 05 45060  
Org.nr. 964 951 284 

 

 
Kontrollutvalget 
 
 
 
 

 
 
 

Dato: 15.08.2019 

  
 

 
Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: 

Vibeke Kristiansen, tlf: 330 85 340 19/37563/ 19/3582  
 

Varsling - løyve 
 
Tilsvar kontrollutvalgets mail av 12.7.19– tilbakemelding fra Paulsen buss angående løyve   
(vedlegg 1)  
 
Bakgrunn og anbefaling 
På forespørsel fra kontrollutvalget har kommunen vurdert spørsmålet om løyve i forbindelse med 
aktivitetstilbudet og kjøreturene på Frøya dagaktivitetssenter (Borre sykehjem). Statens veivesen 

krever ikke løyve for vederlagsfri tur-transport som sykehjems- og dagsenteransatte utfører, så 
lenge ansatte i hovedsak utfører andre oppgaver enn sjåførvirksomhet (se vedlegg 3).  
 
I kommunens betalingsdokument (s. 61) ser vi at vederlag for dagaktivitet og 
transport kan forstås på flere måter. Derfor ønskes endring i betalingsdokumentets tekst for 
å unngå misforståelser, se under.  
 
Faktiske forhold og vurderinger 

Her forlares vurderinger rundt forskjellen på kjøring av dagsenterbrukere av ansatte som en 
del av det ordinære miljøarbeid og ekstern transporttjeneste.  
  

I 2015 mottar kommunen tilskuddsmidler for å etablere et nytt dagaktivitetssenter for 
personer med demens. Dagsenter Frøya på Borre sykehjem, har prøvd ut og etablert ny 
tjenesteinnovasjon for dagaktivitet for mer «fysisk spreke» personer med demens. 
Aktivitetstilbudet tilbys på dag, kveld og helg. Vi så også et økt behov for aktivitet utenfor 
selve dagaktivitetslokalene for yngre personer med demens. Derfor sjekket vi muligheten til 
å kjøpe og drifte egen tilgjengelig buss. Vi ansatte medarbeidere, som i tillegg til relevant 
utdannelse og erfaring på demens, hadde sertifikat for minibuss.   
  

Som forberedelse til et eventuelt busskjøp, ble Fylkesmann og Statens veivesen konsultert. 
Vurderingen er at aktivitetstilbudet og kjøreturene med pasienter/ brukere var likestilt med 
øvrig tur-transport som sykehjems- og dagsenteransatte utfører i dag, så lenge dette er 

                                                           
1 2019 Betalingssatsdokument (19/549-18) - 2.7. Transport til dag-/eldresenter og dagopphold   

Etter vedtak om transport til dagaktiviteter, fastsettes egenbetalingen til kr 60,-.  
For vedtak som omfatter både mat og transport betales det en samlet sum på kr 140,-.  
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vederlagsfritt og at de som kjører bussen har sertifikat og er dekket av kommunens 
forsikring. I tillegg utfører ansatte på Frøya på i hovedsak helt andre oppgaver enn 
sjåførvirksomhet, og behøver derav ikke yrkessjåførbevis.  
  

I 2016 vedtar Kommunestyret (KOM 109/16) at deler av tilskuddsmidler til 
dagaktivitetssenter skal brukes til innkjøp av buss til kommunens nyopprettede dagsenter 
Frøya (se vedlegg 1). Brukertransport i Frøya bussen er vederlagsfritt. Ved ikke-kommersiell 
persontransport i buss/minibuss kreves ikke løyve, kjøreseddel og yrkessjåfør førerkort (se 
vedlegg 2).  
  

I dag henter ansatte på Frøya dagbrukere og kjører dem hjem. Da starter «aktivitet» i 
bussen, ved å kjøre forbi hjemplassene til de gamle, eller turer til andre steder i kommunen 
som de husker. En kan også observere hjemmesituasjon og legge til rette for en mer 
personrettet aktivitet for hver enkelt.  
  

Etter prosjektperioden ble Frøya modellen implementert. I den forbindelse tok vi igjen 
kontakt med Veivesenet, for å dobbeltsjekke at vi ikke feiltolket Yrkessjåførforskriften. De 
bekreftet at vi tolket denne korrekt. Se utfyllende svar i vedlegg 3.   
  

Paulsen Buss, kontraktfestet transporttjeneste til øvrige dagsenter for personer med demens 
ble kontaktet i forkant av vedtak om innkjøp av buss og informert om prosjektet med 
tjenesteinnovasjonen. Vi hadde et informasjonsmøte med dem 30.11.15, telefonkontakt 
1.12.15 og mail av 16.12.15 (se vedlegg 4). Enhetsleder opplevde ikke at Paulsen buss hadde 
noen motforestillinger etter at vi forklarte hvorfor, og hvordan vi skulle drifte busstilbudet.  
  

Vederlagsforskiften hjemler hva kommunen kan kreve i egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. I prosjektperioden (2015-16) og i dag differensierer kommunen pris 
mellom vanlig dagaktivitetsplass og plass på Frøya. Frøya har drift på kveld og helg som 
tilsier økte personalkostnader. Under skisseres forskjellene fra prosjektperioden 2016 og i 
2019. I prosjektet prøvde vi ut med drift en kveld i uken og 2. hver helg, i dag drifter vi 
tilbudet med en kveld i uken og hver 3. helg.  
 
Etter prosjektperioden, har Frøya plass og øvrige plasser betalt samme pris. I kommunens 
betalingsdokument (s. 6) er vi at vederlag for dagaktivitet og transport kan forstås på flere 
måter. Dette bør kommunen spesifisere ytterligere ved neste revisjon, for å unngå 
misforståelser.  
 

2016  Forskriftsmessig makspris dagopphold kr 80,-  
Vanlig dagaktivitetsplass:    Dagplass med måltider og transport kr 91,-  
Frøya dagaktivitetssplass:     Dagplass med måltider “Inst.kveld/helg” kr 150,-  
  

2019  Forskriftsmessig makspris dagopphold kr 85,-  
Vanlig dagaktivitetsplass:    Dagplass med måltider og transport kr 140,-  
Frøya dagaktivitetssplass:     Dagplass med måltider “Inst.kveld/helg” kr 140,-  
 
Andre kommuners satser er: 
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Tønsberg2  kr 202,-  - inkluderer opphold kr 85, måltider kr 72, transport t/r kr 45  
Fredrikstad3   kr 143 til 174,- - inkluderer opphold, frokost, middag, kaffe transport t/r.  

- 0-2g kr 143,- / > 2g kr 174,- 
Sandefjord4  kr 80,-   - inkluderer 2 måltider og transport t/r 
  
Økonomisk konsekvens  
Reduserte inntekter til å drifte dagaktivitet kveld/helg, om vi tar utgangspunkt i øvrige avdelingers 
transport kost – kr 60 pr dag per bruker. 
 
Frøya har 11 plasser – reduksjon i driftsinntekter kr 116 160,-5 
 
Ønsket tekst endring i betalingsdokumentet – følges opp i egen sak 

2.7. Transport til dag-/eldresenter og dagopphold   
Etter vedtak om dagopphold fastsettes egenbetalingen til kr 85,- iht vederlagsforskriften.  
 
For vedtak som omfatter dagaktivitet:  
- Hverdager  kr 140,-  - inkluderer opphold, 2 måltider og transport t/r 

- Inst.kveld/helg/dag  kr 140,-  - inkluderer opphold, 2 måltider og kjøreturer  
 
 
 
Med hilsen 

Vibeke Kristiansen 
leder 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

15.08.2019 974117 2019_vedlegg til kontrollutvalg 
 
 
 
 

 

                                                           
2 https://www.tonsberg.kommune.no/helse-og-omsorg/aktivitet-og-fritid-dagsenter/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-
demens-i-tidlig-fase/ [nedlastet 14.8.19] 
3 https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/dagtilbud/dagaktivitetstilbud/ [nedlastet 14.8.19] 
4 https://www.sandefjord.kommune.no/Helse-og-omsorg/Helse-og-omsorg/Demens/ [nedlastet 14.8.19] 
5 Dag/kveld drift, 60 kr x 11 x 3 ukedager  x 48* uker = 95 040,- og 3 hver helg 60 kr x 11 x 2 (lør-søn) x 16 helger = 21 120,-  
* estimert 48 uker drift i året = minus helligdager jul/påske/mai/juni 
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Arkivsak-dok. 19/00061-10 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 
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