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Arkivsak-dok. 19/00146-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/19 
PRESENTASJON AV KONTROLLUTVALGSMEDLEMMER, 
REVISJON OG SEKRETARIAT 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsmedlemmene, revisjonen og sekretariatet presenterer seg for 
hverandre. 
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Arkivsak-dok. 19/00029-34 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA 
KONTROLLUTVALGSMØTET 13.09.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.09.2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet i Færder kommune 13.09.2019. 

 
Saksframstilling: 
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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 
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Arkivsak-dok. 19/00146-3 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/19 
KONTROLLUTVALGET OG POLITISK LEDELSE - FORVENTNINGER 
OG SAMARBEID 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Ordfører Jon Sanness Andersen har bekreftet at han kommer for å orientere om sitt 
forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid. 
 
 
 



32/19 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid - 19/00146-4 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid : Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00146-4 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/19 
KONTROLLUTVALGET OG ADMINISTRATIV LEDELSE - 
FORVENTNINGER OG SAMARBEID 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Rådmann Torill Eeg har bekreftet at hun kommer til kontrollutvalgsmøtet for å 
orientere om administrasjonenes forhold til kontrollutvalget, forventninger og 
samarbeid.  
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Arkivsak-dok. 19/00146-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/19 
KONTROLLUTVALGET - FUNKSJON OG OPPGAVER 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Sekretariatet gjennomførte opplæring for nye medlemmer av kontrollutvalget 
11.11.2019. Denne saken er en kort oppsummering av noen av de viktigste 
momentene knyttet til kontrollutvalgets funksjon og oppgaver. 
 
Funksjon 
Kontrollutvalget står i en særstilling og har en viktig rolle i kommunen. 
Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forestå det løpende kontrollarbeidet med den 
kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Minst ett av medlemmene i 
kontrollutvalget skal sitte i kommunestyret. Kontrollutvalget trer i funksjon fra 
kommunestyrets konstituerende møte. 
 
Kontrollutvalget er som sagt kommunestyrets redskap for kontrollarbeid. 
Kontrollutvalget skal sikre at virksomheten i kommunen er i tråd med gjeldende lover 
og regler, kommunens egne planer og vedtak. Samtidig som det settes fokus på 
kvalitet og effektivitet i produksjonen av velferd for kommunes innbyggere. 
 
Oppgaver 
Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende intern 
kontroll. Kontrollutvalget representerer kommunestyrets uavhengige kontrollarbeid. 
Revisjonen skal gjennomføre regnskapsrevisjon/interimsrevisjon løpende gjennom 
året, og kontrollutvalget skal kontrollere at det utføres på en betryggende måte og bli 
orientert. Dersom det avdekkes misligheter gjennom revisjonsarbeidet eller på annen 
måte, skal revisor straks orientere kontrollutvalget. 
 
Fra 2020 er det nytt at revisor også skal gjennomføre etterlevelseskontroll av den 
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økonomiske forvaltningen. I skrivende stund er denne forskriften som regulerer 
etterlevelseskontrollen ikke ferdig utarbeidet. 
Kontrollutvalget skal også føre kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser i kommunale foretak, heleide kommunale aksjeselskap og 
interkommunale selskap, samt andre selskap der kommunene har eierinteresser. 
 
Videre skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll som 
hovedsakelig utføres av revisor. Planen for forvaltningsrevisjon og planen for 
eierskapskontroll bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Planene skal legges 
frem for kommunestyret. Kontrollutvalget legger disse planene til grunn når de 
bestiller rapporter. Utvalget skal påse at eventuelle svakheter som fremkommer i 
rapportene blir fulgt opp av administrasjonen. 
 
Ovennevnte oppgaver skal et uavhengig sekretariat på en god og betryggende måte 
bistå kontrollutvalget med å gjennomføre. 
 
Rammer 
Kontrollutvalget skal være et objektivt fritt og uavhengig organ. Utvalget må ha 
kunnskap og innsikt i kommunal virksomhet og selv initiere saker. Kontrollutvalget er 
ikke stedet for å drive partipolitikk og er ikke en arena for politiske omkamper. 
 
Ved henvendelser fra innbyggere må kontrollutvalget vurdere om henvendelsen 
ligger innenfor kontrollutvalgets område og mandat. Kontrollutvalget skal ikke 
behandle klagesaker og ikke gå inn i enkelthendelser, men ha fokuset på 
systemkontroll. Ved henvendelser som omhandler enkelthendelser må utvalget 
vurdere om enkelthendelsen tyder på systemsvikt eller at kommunen ikke følger de 
lover og regler den er pålagt. 
 
Kontrollutvalget har ikke noen myndighet til å fatte vedtak som forplikter 
administrasjonen eller andre instanser. Kontrollutvalget kan gi anbefaling til 
kommunestyret om å fatte vedtak som instruerer administrasjonen om å rette opp 
avdekkende avvik og svakheter. I den forbindelse skal kontrollutvalget følge opp at 
kommunestyrets vedtak blir iverksatt og etterlevd. 
 
Kontrollutvalget bør legge til rette for en tillitsskapende forvalting som bygger på en 
høy etisk standard. Utvalget kan sørge for å sette etikk, samfunnsansvar og 
antikorrupsjonsarbeid på dagsorden og på den måten bidra til å sikre gode, etiske 
holdninger og handlinger både blant kommunens folkevalgte og de ansatte. 
 
Kontrollutvalget bør ha et våkent og kritisk blikk på kommunenes aktiviteter og 
regeletterlevelse. 
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Arkivsak-dok. 19/00050-9 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/19 
BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE FOR 
FORVALTNINGSREVISJON  

 

Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for 

forvaltningsrevisjon for Færder kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold 
kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at 
revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 10.12.2019. 

 
Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
kontrollarbeid 2020. 

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 20.04.2020 for 
behandling i kontrollutvalgsmøtet 05.05.2020. 

 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
På bakgrunn av den nye valgperioden skal kontrollutvalget utarbeide en ny plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal bygge på en vesentlighets- og 
risikovurdering av kommunen og av selskaper kommunen er eier av eller deleier i 
(tidligere «overordnet analyse»), jf. kommuneloven av 2018 § 23-3 andre og tredje 
ledd: 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen 
av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 
plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. 
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller 
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fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
Vesentlighets- og risikoanalysen bestilles fra kommunens valgte revisjonsselskap, fra 
01.01.2020 Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen må inneholde en form for 
gradering av fremkomne områder/virksomheter, f.eks. høy, middels eller lav risiko. 
Vesentlighets- og risikoanalysen vil bli utgangspunktet for den nye planen for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 som skal vedtas av kommunestyret. Det 
foreslås at sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon med 
bakgrunn i analysen. 
 
Det bes om at kontrollutvalgsmedlemmene allerede til møtet 10.12.2019 tenker over 
områder eller virksomheter i Færder kommune hvor det er risiko for svakheter i 
rutiner og/eller praktisering. Revisor vil da kunne ta hensyn til disse innspillene i 
arbeidet med vesentlighets- og risikoanalysen. 
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Arkivsak-dok. 19/00050-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 35/19 
BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE FOR 
EIERSKAPSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for 

eierskapskontroll for Færder kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold 
kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at 
revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 10.12.2019. 

 
Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
kontrollarbeid 2020. 

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2019- 

2023 som en del av sin ordinære virksomhet. 
 

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 20.04.2020 for 
behandling i kontrollutvalget 05.05.2020. 

 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
På bakgrunn av den nye valgperioden skal kontrollarbeide utarbeide en ny plan for 
gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal bygge på en vesentlighets- og 
risikovurdering av selskaper kommunen er eier av eller deleier i (tidligere «overordnet 
analyse»), jf. kommuneloven av 2018 § 23-4 andre og tredje ledd: 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen 
av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 
plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal 
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 
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Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
Vesentlighets- og risikoanalysen bestilles fra kommunens valgte revisjonsselskap, fra 
01.01.2020 Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen må inneholde en form for 
gradering av fremkomne områder/virksomheter, f.eks. høy, middels eller lav risiko. 
Vesentlighets- og risikoanalysen vil bli utgangspunktet for den nye planen for 
eierskapskontroll for perioden 2019-2023 som skal vedtas av kommunestyret. Det 
foreslås at sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll med bakgrunn 
i analysen. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalgsmedlemmene allerede til møtet 10.12.2019 tenker 
over selskaper med risikoområde eller spesielle utfordringer som øker risiko for at 
selskapet ikke drives etter intensjonen. Revisor vil da kunne ta hensyn til disse 
innspillene i arbeidet med vesentlighets- og risikoanalysen. 
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Arkivsak-dok. 19/00049-9 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 36/19 
REVISOR ORIENTERER  

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til 
orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan datert 27.08.2019, overordnet revisjonsstrategi 

 
Saksframstilling: 
Revisor har 27.08.2019 oversendt revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi. 
 
Revisors overordnede strategiplan for interimsrevisjon skal legges fram for 
kontrollutvalget til orientering hvert år, og det ble gjort i kontrollutvalgsmøtet 
13.09.2019. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av 
interimsrevisjon i kommunen, og formålet er å informere kontrollutvalget om 
kontrolloppgaver som er planlagt i 2019. Revisor vil redegjøre nærmere for 
revisjonsplanen i møtet slik at nye medlemmer av kontrollutvalget også får denne 
informasjonen.  
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for at kontrollutvalget kan påse at 
kommunen har en forsvarlig revisjon.  
 
 



36/19 Revisor orienterer  - 19/00049-9 Revisor orienterer  : Revisjonsplan 2019 Færder kommune.pdf



36/19 Revisor orienterer  - 19/00049-9 Revisor orienterer  : Revisjonsplan 2019 Færder kommune.pdf



36/19 Revisor orienterer  - 19/00049-9 Revisor orienterer  : Revisjonsplan 2019 Færder kommune.pdf



36/19 Revisor orienterer  - 19/00049-9 Revisor orienterer  : Revisjonsplan 2019 Færder kommune.pdf



36/19 Revisor orienterer  - 19/00049-9 Revisor orienterer  : Revisjonsplan 2019 Færder kommune.pdf



36/19 Revisor orienterer  - 19/00049-9 Revisor orienterer  : Revisjonsplan 2019 Færder kommune.pdf



37/19 Prosjektregnskap - VA Ferjeodden - 19/00055-1 Prosjektregnskap - VA Ferjeodden : Prosjektregnskap - VA Ferjeodden

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00055-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 

   
 

SAK 37/19 
PROSJEKTREGNSKAP - VA FERJEODDEN 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap 710047, VA Ferjeodden   
er behandlet. De totale kostnadene er kr 10.379.054,- som ga et mindreforbruk på 
kr 1.420.946,-. Mindreforbruket er tilbakeført til hovedplan for vann og avløp i 2018. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Prosjektregnskapet 710047, VA Ferjeodden    
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 10.379.054,- som ga et 
mindreforbruket på kr 1.420.946,- i forhold til samlet bevilget budsjett. 
Mindreforbruket er tilbakeført til hovedplan for vann og avløp i 2018. 
 
Vedlegg:  
Et vedlegg som samlet inneholder:  
Regnskapsoppstilling 2019 
Kortversjon, rådmannens innstilling  
Revisjonsuttalelse 20.06.2019 
Hovedutvalg for kommunalteknikk sak 382/18 

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet 710047, VA Ferjeodden   
 
Prosjektet gjelder avslutning av prosjekt for etablering av nye vann- og 
avløpsledninger på Ferjeodden på Tjøme. Tidligere hadde prosjektet nr. 55 i Tjøme 
kommune. Hoveddelen av arbeidet ble gjennomført i Tjøme kommune. I Færder 
kommune er prosjektet registrert med nr. 710047 hvor det ble avsluttet. Prosjektet 
omfatter separering av avløp, etablering av ny pumpestasjon for spillvann og 
etablering av ny vannledning i Ferjeodden. Det ble et merforbruk i prosjektet i 2017, 
og derfor ble det foretatt en tilleggsbevilgning i 2018 for å få ferdigstilt prosjektet.  
 
De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 10.379.054,-. Den totale samlede 
budsjettrammen var kr 11,8 millioner som ga et mindreforbruk kr 1.420.946,- i forhold 
til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket er tilbakeført til hovedplan for vann 
og avløp i 2018. Prosjektet er finansiert ved bruk av lånemidler.  
 
Prosjektet startet med planlegging i 2015 og avsluttet i 2019.  
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Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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Arkivsak-dok. 19/00055-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 38/19 
PROSJEKTREGNSKAP BEKKEVEIEN - TEGLVERKSVEIEN 
OMLEGGING AV AVLØPSLEDNING 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap 710018, «Bekkeveien – Teglverksveien – omlegging  
avløpsledning» er behandlet. De totale kostnadene er kr 37.343.868,- som ga et  
mindreforbruk på kr 6.132,-. Mindreforbruket overføres til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Prosjektregnskapet 710018, «Bekkeveien – Teglverksveien – omlegging  
avløpsledning» er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 37.343.868,-  
som ga et mindreforbruket på kr 6.132,- i forhold til samlet bevilget budsjett.  
Mindreforbruket overføres til ubrukte lånemidler. 
 
Vedlegg:  
Et vedlegg som samlet inneholder:  
Regnskapsoppstilling 2019 
Kortversjon, rådmannens innstilling  
Revisjonsuttalelse 24.06.2019 
Hovedutvalg for kommunalteknikk sak 042/19 

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet 710018, «Bekkeveien – Teglverksveien – omlegging  
avløpsledning»   
 
Prosjektet gjelder etablering av prosjekterte vann- og avløpsledninger i hovedsak i 
gang- og sykkelvei langs Smidsrødveien og i tverrgater vest for Smidsrødveien. Total 
lengde for ledningstraseen er ca. 1100 meter. Kapasiteten på anlegget er blant annet 
forbedret, og det er etablert mulighet for ringforsyning i Engveien. På grunn av at 
omfanget er utvidet i flere omganger og omfattende arbeider ved tilkobling til 
eksisterende ledningsanlegg har saken vært behandlet flere ganger siden starten 
høsten 2015.  
 
De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 37.343.868,-. Den totale samlede 
budsjettrammen var kr 37,35 millioner som ga et mindreforbruk kr 6.132,- i forhold til 
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bevilget justert budsjettramme. Prosjektet er finansiert ved bruk av lånemidler. 
Mindreforbruket overføres til ubrukte lånemidler.  
 
Prosjektet startet med planlegging i 2015 og ble avsluttet i 2019.  
Prosjektet var tidligere registrert med objekt nr. 874201, og prosjektet er nå oppført 
med objekt nr. 710018.  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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Arkivsak-dok. 19/00055-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 

   
 

SAK 39/19 
PROSJEKTREGNSKAP - SJØVEIEN OVERLØP SEPARERING 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap 710026, Sjøveien – separering av avløp   
er behandlet. De totale kostnadene er kr 18.566.506,- som ga et mindreforbruk på 
kr 233.494,-. Mindreforbruket blir tilbakeført til hovedplan for vann og avløp. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Prosjektregnskapet 710026, Sjøveien – separering av avløp     
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 18.566.506,-  som ga et 
mindreforbruk på kr 233.494,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket 
blir tilbakeført til hovedplan for vann og avløp. 
 
Vedlegg:  
Et vedlegg som samlet inneholder:  

• Regnskapsoppstilling 2019 

• Kortversjon, rådmannens innstilling  

• Revisjonsuttalelse 27.11.2019 

• Omfordeling av midler nr. 2 av 2019 

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet 710026, Sjøveien – separering av avløp     
 
Prosjektet gjelder avslutning av vann- og avløpsprosjekt. Den største utfordringen for 
det kommunale avløpsnettet i dette området var å ta imot avrenning fra dyrket mark i 
bekkeinntak på vestsiden av Øvre Smidsrødvei. Det ble valgt å separere 
eksisterende avløp i avløpssonen og legge nytt overvannsrør til sjø.  
 
De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 18.566.506,-. Den totale samlede 
budsjettrammen var kr 18,8 millioner som ga et mindreforbruk kr 233.494,- i forhold til 
bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket blir tilbakeført til hovedplan for vann 
og avløp med henholdsvis kr 163.538 og kr 59.957,-. Prosjektet er finansiert ved bruk 
av lånemidler.  
 
Prosjektet startet med planlegging i 2013 og ble avsluttet i 2019.  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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Arkivsak-dok. 19/00055-6 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 

Paragraf 

SAK 40/19 
PROSJEKTREGNSKAP - PARKVEIEN VA 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap 71001, Parkveien VA   
er behandlet. De totale kostnadene er kr 15.190.772,- som ga et mindreforbruk på 
kr 19.228,-. Mindreforbruket blir tilbakeført til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Prosjektregnskapet 71001, Parkveien VA      
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 15.190.772,-  som ga et 
mindreforbruket på kr  19.228,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket 
blir tilbakeført til ubrukte lånemidler. 
 
Vedlegg:  
Et vedlegg som samlet inneholder:  

• Regnskapsoppstilling 2019 

• Kortversjon, rådmannens innstilling  

• Revisjonsuttalelse 27.11.2019 

• Tiltaksplan for vann og avløp 2017 journal 17/2739 

• Omfordeling av midler nr. 2 av 2018  

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet 71001, Parkveien VA   
 
Prosjektet gjelder avslutning av prosjekt med fornying av de kommunale ledningene i 
Skuteveien, Bryggeveien, Framsvei og Engveien.  Prosjektet omfatter separering av 
avløp, og omlegging av vannledninger.  
 
De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 15.190.772,-. Den totale samlede 
budsjettrammen var kr 15,21 millioner som ga et mindreforbruk på kr 19.228,- i 
forhold til bevilget justert budsjettramme. Prosjektet er finansiert ved bruk av 
lånemidler.  
Mindreforbruket blir tilbakeført til ubrukte lånemidler. 
 
Prosjektet startet med planlegging i 2017 og ble avsluttet i 2018.  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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41/19 Prosjektregnskap - Duken Syd VA-anlegg -   :

Denne behandlingen '41/19 Prosjektregnskap - Duken Syd VA-anlegg' har ingen saksframlegg.
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Arkivsak-dok. 19/00147-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 42/19 
MØTEPLAN 2020 

 

Forslag til vedtak: 
Møteplan for kontrollutvalget 2020 i Færder kommune med følgende datoer: 

• Tirsdag, 11. februar  

• Tirsdag, 05. mai 

• Tirsdag, 25. august 

• Tirsdag, 13. oktober 

• Tirsdag, 08. desember 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl 13.00 
 
Vedlegg:  
Færder kommunes møteplan 2020 første halvår 

 
Saksframstilling: 
Forslag møtedatoer i 2020: 
 
Tirsdag, 11. februar  

• Årsrapport for kontrollutvalget 
 

 
Tirsdag, 5. mai (årsregnskapsmøte) 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 

• Behandling av risiko- og vesentlighetsvurderingen forvaltningsrevisjonsplan for 
kommunen og av selskaper kommunen er 100% eier eller deleier. 

• Behandling av risiko- og vesentlighetsvurderingen for eierskapskontroll av 
selskaper kommunen er 100% eier eller deleier. 
 

Tirsdag, 25. august  

• Overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan  

• Revisors uavhengighetserklæring  
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• Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
 

Tirsdag, 13. oktober (budsjettmøte) 

• Budsjett for kontrollarbeid 2021 i Færder kommune 

• Revisors uavhengighetserklæring 

• Behandling av prosjektplanen 
 
Tirsdag, 8. desember 

• Orientering om forvaltningsprosjektet 

• Møteplan 2021 for kontrollutvalget for Færder kommune  

• Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt  
 
 
 
En liten gjennomgang av rutiner vedr. møter, utsendelse av innkalling og 
saker/dokumenter samt kontaktopplysninger vedr. kontrollutvalgsmedlemmene 
gjennomgås på møtet.   
 



42/19 Møteplan 2020 - 19/00147-1 Møteplan 2020 : Møteplan 1. halvår 2020.pdf

Møteplan 1. halvår 2020 - forslag 
Formannskapet starter kl. 1500. Det blir servert mat fra kl. 1430. 
Kommunestyret starter kl. 1800.        

Januar Februar Mars April Mai Juni 

O 1  Nyttårsdag                     1                          L 1  S 1                                  O 1  Hovedutvalg F 1 Off.høytidsdag M 1  2. pinsedag                 23 

To 2                                                                      S 2                                  M 2 Rådene                         10 T 2   L 2  T 2 Rådene                                             

F 3                                   M 3                                          6 T 3                                 F 3                                 S 3  O 3 Hovedutvalg                            

L 4 Ti 4  O 4   Hovedutvalg                         L 4  M 4 Rådene                         19 T 4                                                      

S 5                                                                            O 5  Formannskap/komm.pl                          T 5  S 5   Palmesøndag T 5                                 F 5   

M 6                                         2 To 6                                  F 6  M 6                                      15 O 6  Hovedutvalg                                L 6   

Ti 7                                 F 7                                 L 7   T 7   T 7                       S 7  

O 8 L 8 S 8                                O 8   F 8 Frigjøringsdag                M 8                                        24 

To 9                                  S 9                                                          M 9                                        11 T 9  Skjærtorsdag L 9                                T 9                            

F 10                                M 10                                        7 T 10                                                                                    F 10 Langfredag S 10  O 10 Formannsk/Komm.pl                     

L 11 Ti 11   O 11 Form.skap/kom.pl                           L 11                               M 11                                     20 T 11                                                       

S 12                                               O 12   Kommunestyre                          T 12  S 12  Påskedag T 12   F 12                               

M 13                                        3 To 13                               F 13  M 13 2. påskedag               16 O 13  Formannsk./komm.pl L 13  

Ti 14  F 14                                            L 14  T 14                              T 14                      S 14  

O 15 HU kommunalteknikk                       L 15   S 15  O 15 Formannskap/kom.pl F 15                               M 15                                      25 

To 16                    S 16                                          8 M 16                                      12 T 16                                      L 16  T 16                             

F 17  M 17    T 17                            F 17  S 17 Grunnlovsdag O 17 Kommunestyre                             

L 18  Ti 18    O 18 Kommunestyre L 18                             M 18                                     21 T 18   HU komm.tekn.                      

S 19                                       O 19    T 19  Formannskapsseminar                        S 19 T 19                                                          F 19 

M 20                                        4 To 20    F 20 Formannskapsseminar M 20                                     17 O 20  L 20  

Ti 21   F 21                 L 21   T 21                               T 21  Kr.Himmelfart               S 21                              

O 22 Formannskap                              L 22  S 22   O 22  Kommunestyre                             F 22                               M 22                                      26 

To 23                                 S 23                                                                   M 23                                      13 T 23                              L 23   T 23  St.Hansaften         

F 24                               M 24                                        9 T 24   F 24                             S 24    O 24    

L 25  Ti 25   O 25   L 25                                   M 25                                     22 T 25                              

S 26                     O 26                                       T 26  S 26  T 26                              F 26                              

M 27  Rådene                        5 To 27                              F 27                              M 27                                      18 O 27  Kommunestyre  L 27                              

Ti 28  F 28                                L 28  T 28                                                       T 28  S 28  

O 29    Hovedutvalg                          L 29 S 29  O 29   F 29                                      M 29                                      27 

To 30             M 30  Rådene                      14             T 30                              L 30  T 30                             

F 31                                           T 31                               S 31 Pinsedag  

12082019 
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Arkivsak-dok. 19/00052-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 43/19 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Informasjon om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020 
 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse arrangeres på Gardermoen 29. – 30. januar 2020. 
Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta må melde ifra til sekretariatet så fort som 
mulig. Fristen for påmelding er 12.12.2019. Program og påmelding finnes på NKRFs 
nettside: www.nkrf.no 
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Arkivsak-dok. 19/00053-13 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 44/19 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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