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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i  Færder 
 
Dato: 13.09.2019 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00029 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 
Edgar Werner Hansen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Færder kommune, rådmann Toril Eeg 

Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg 
Ljøsterød 
Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Therese Bekken 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til ekstraordinært kontrollutvalgsmøte. 
Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.00. Det var ingen merknader til innkallingen eller 
sakene. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

23/19 19/00029-
27 Godkjenning av protokollen 18.06.2019 2 

24/19 19/00121-1 Nærmere undersøkelse av prosessen og 
kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd 2 

25/19 19/00129-1 Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020 4 
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26/19 19/00049-5 Revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi 5 

27/19 19/00052-9 Referatsaker 6 

28/19 19/00053-
10 Eventuelt 6 

    

 
 
Saker til behandling 

23/19 Godkjenning av protokollen 18.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 13.09.2019 23/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 godkjennes 
 
[Lagre]  
 
 
24/19 Nærmere undersøkelse av prosessen og kompensasjon til 
utbyggerne Borgheim syd 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 13.09.2019 24/19 

 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjon sin nærmere 
undersøkelse om prosessen og kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd og de 
anbefalinger som er beskrevet.   
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• Kommunen bør sikre at saksdokumenter blir journalført i tråd 
med offentligloven §10 og arkivforskriften §§9 og 10 

• Kommunene bør sørge for at vedtak om vesentlige utbetalinger 
har nødvendig budsjettdekning i forkant av utbetaling, jf. 
budsjettforskriften §11. 

• Kommunene bør sikre at det ikke avtales konfidensialitet i strid 
med offentligloven §23. 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin uttalelse tar anbefalingene til 
etterretning. Rådmannen gjennomgår rutinene for journalføring og de bekjentgjøres 
for kommunens saksbehandlere. Videre vil rådmannen sørge for økt kvalitetssikring i 
fremtiden i samsvar med anbefalingene. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød delte ut en presentasjon som ble grundig 
gjennomgått. Saken ble kommentert og diskutert. Rapporten gir svar på de spørsmål 
som var stilt.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjon sin nærmere 
undersøkelse om prosessen og kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd og de 
anbefalinger som er beskrevet.   
 

• Kommunen bør sikre at saksdokumenter blir journalført i tråd 
med offentligloven §10 og arkivforskriften §§9 og 10 

• Kommunene bør sørge for at vedtak om vesentlige utbetalinger 
har nødvendig budsjettdekning i forkant av utbetaling, jf. 
budsjettforskriften §11. 

• Kommunene bør sikre at det ikke avtales konfidensialitet i strid 
med offentligloven §23. 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin uttalelse tar anbefalingene til 
etterretning. Rådmannen gjennomgår rutinene for journalføring og de bekjentgjøres 
for kommunens saksbehandlere. Videre vil rådmannen sørge for økt kvalitetssikring i 
fremtiden i samsvar med anbefalingene. 
 
[Lagre]  
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25/19 Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 13.09.2019 25/19 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.462.000,- i budsjett 2020 til 
kontrollarbeid i Færder kommune.  
Revisjonstjenester gjelder:      

• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller    
• Forvaltningsrevisjon,  

selskapskontroll, overordnet analyse    
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 

i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr 1.000.000 
 

Sekretariatstjenester        kr    247.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 105.000 
 Andre driftsutgifter/opplæring, 
 til kontrollutvalgets disposisjon kr 110.000   kr 215.000            
Sum kontrollarbeid         kr     1.462.000      
 
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 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet kommenterte forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeid i Færder 
kommune. Kostnader til revisjonen er på samme nivå som 2019 og kostnadene til 
sekretariatet er noe redusert i forhold til året før. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.462.000,- i budsjett 2020 til 
kontrollarbeid i Færder kommune.  
Revisjonstjenester gjelder:      

• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller    
• Forvaltningsrevisjon,  

selskapskontroll, overordnet analyse    
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• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 
i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr 1.000.000 
 

Sekretariatstjenester        kr    247.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 105.000 
 Andre driftsutgifter/opplæring, 
 til kontrollutvalgets disposisjon kr 110.000   kr 215.000            
Sum kontrollarbeid         kr     1.462.000      
 
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 
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret. 
 
[Lagre]  
 
 
 
26/19 Revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 13.09.2019 26/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder Linn Therese Bekken la frem revisjonsplanen for 2019. De nye 
endringer med  forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen ble nevnt. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
 
Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til 
orientering. 
[Lagre]  
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27/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 13.09.2019 27/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om styremøtet i VIKS 26.08.2019 og 
varsel mot rådmannen ang. byggesaker. Kommunal Rapport skriver at rådmannen 
ikke har gjort noe kritikkverdig. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
28/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 13.09.2019 28/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om beskyldninger som ville bli fremsatt i Tønsberg Blad 
14.09.2019 om at rådmannen ikke snakker sant.  
 
Kontrollutvalget har ingen saker til neste ordinære kontrollutvalgsmøte 08.10.2019, 
da de sakene er behandlet i dette ekstraordinære kontrollutvalgsmøtet. Det ordinære 
kontrollutvalgsmøtet 08.10.2019 er derfor avlyst. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
 
Informasjonen fra rådmannen om beskyldninger om ikke å snakke sant i artikkelen i 
Tønsberg Blad 14.09.2019 ble tatt til orientering. 
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet 08.10.2019 utgår. 
[Lagre]  
 
Revetal, 16.09.2019 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
 
 
 


