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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 10.12.2019 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00029 
  
Tilstede:  Carl Christian Stikbakke, leder  

Lise Maier, nestleder 
Espen Irving Riiser, medlem 
Edgar Werner Hansen, medlem 
Astrid Gundersen, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Færder kommune, ordfører Jon  Sanness Andersen 

Færder kommune, rådmann Toril Eeg 
Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Therese Bekken 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
  
Møteleder: Kontrollutvalgsleder Carl Christian Stikbakke 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til første kontrollutvalgsmøte i perioden 2019 
- 2023. Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.00. Det var ingen merknader til innkallingen 
eller sakene. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

29/19 19/00146-1 
Presentasjon av kontrollutvalgsmedlemmer, revisjon 
og sekretariat 

2 

30/19 
19/00029-
34 

Godkjenning av protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 
13.09.2019 

3 
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31/19 19/00146-3 
Kontrollutvalget og politisk ledelse - Forventninger og 
samarbeid 

4 

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

4 

33/19 19/00146-2 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 5 

34/19 19/00050-9 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse for 
forvaltningsrevisjon 

5 

35/19 
19/00050-
10 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse for 
eierskapskontroll 

6 

36/19 19/00049-9 Revisor orienterer 7 

37/19 19/00055-1 Prosjektregnskap - VA Ferjeodden 8 

38/19 19/00055-3 
Prosjektregnskap Bekkeveien - Teglverksveien 
omlegging av avløpsledning 

9 

39/19 19/00055-7 Prosjektregnskap - Sjøveien overløp separering 10 

40/19 19/00055-6 Prosjektregnskap - Parkveien VA 11 

41/19 19/00055-5 Prosjektregnskap - Duken Syd VA-anlegg 12 

42/19 19/00147-1 Møteplan 2020 13 

43/19 
19/00052-
12 

Referatsaker 10.12.2019 14 

44/19 
19/00053-
13 

Eventuelt 10.12.2019 14 

    

 
 
 
 
Saker til behandling 

29/19 Presentasjon av kontrollutvalgsmedlemmer, revisjon og 
sekretariat 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 29/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
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Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlemmene, revisor og sekretariatet presenterte seg kort for 
hverandre. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 

30/19 Godkjenning av protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 
13.09.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 30/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.09.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.09.2019 godkjennes. 
[Lagre]  
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31/19 Kontrollutvalget og politisk ledelse - Forventninger og 
samarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 31/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører Jon Sanness Andersen presenterte seg og sine forventninger til 
samarbeidet med kontrollutvalget. Ordfører presiserte viktigheten av at 
kontrollutvalget holder en objektiv rolle. Tidligere praksis med at kontrollutvalgets 
leder legger frem forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller for 
kommunestyret videreføres. Det ble bekreftet at kontrollutvalgsleder blir invitert på 
folkevalgtopplæringen 16. og 17. januar 2020.  
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

32/19 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 32/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Rådmann presenterte seg og sine forventninger til kontrollutvalget. Det er viktig med  
koordinering mellom kontrollutvalget og øvrige kontrollinstanser som foretar kontroller 
av kommunen.  
 
Votering 
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Enstemmig  
 
 
Vedtak  
 
Informasjonen fra rådmannen tas til orientering 
[Lagre]  
 
 
 

33/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 33/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet i saken. Sekretariatet gjennomgikk kontrollutvalgets 
funksjon, oppgaver og rammer. Sekretariatet nevnte at det hadde vært opplæring for 
kontrollutvalgsmedlemmer 11.11.2019 i Vestfold fylkeshus. Spørsmål ble besvart. 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 

34/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse for 
forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 34/19 

 
 

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

forvaltningsrevisjon for Færder kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold 
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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. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor forklarte hvordan revisjon utfører oppgaven med undersøkelsen 
vedrørende risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Sekretariatet opplyste 
om tidligere forvaltningsrevisjonsplan og gjenstående prosjekter. Det ble spilt inn 
flere områder som er aktuelle i en analyse som følger: psykososiale elever, 
barnehager, barnevern, byggesak, IKT og prosjekter/prosjektering.  Det ble også 
nevnt at tidligere gjenstående prosjekter bør vurderes. Saken ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
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. 

 
[Lagre]  
 
 
 

35/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse for 
eierskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 35/19 

 



 7  

 

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. 

 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet viste til tidligere plan og opplyste om hvilke selskaper Færder kommune 
er eier og deleier av. Rådmannen supplerte i saken. Saken ble diskutert. 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
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 

 
[Lagre]  
 
 
 

36/19 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 36/19 
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Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om oppgavene, kontrollrutiner, attestasjonsoppgaver og status i 
arbeidet med interimsrevisjon 2019. Revisjonen bekreftet at de holder tempoplanen i 
revisjonsplanen. Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
 
Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til 
orientering. 
[Lagre]  
 
 
 

37/19 Prosjektregnskap - VA Ferjeodden 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 37/19 

 
 

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. 
 
 
Møtebehandling 
Prosjektregnskapet ble behandlet. 
 
 
Votering 
Enstemmig  
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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. 
[Lagre]  
 
 
 

38/19 Prosjektregnskap Bekkeveien - Teglverksveien omlegging av 
avløpsledning 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 38/19 

 
 

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. 
 
 
Møtebehandling 
Prosjektregnskapet ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
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  
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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. 
[Lagre]  
 
 
 

39/19 Prosjektregnskap - Sjøveien overløp separering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 39/19 

 
 

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. 
 
 
Møtebehandling 
Prosjektregnskapet ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
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. 
 
[Lagre]  
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40/19 Prosjektregnskap - Parkveien VA 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 40/19 

 
 

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. 
 
 
 
Møtebehandling 
Prosjektregnskapet ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
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. 
 
[Lagre]  
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41/19 Prosjektregnskap - Duken Syd VA-anlegg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 41/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Prosjektregnskap OS633, Duken Syd VA anlegg   
er behandlet. De totale kostnadene er kr 12.186.999,- som ga et mindreforbruk på 
kr 3.001,-. Mindreforbruket blir tilbakeført til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Prosjektregnskapet OS633, Duken Syd VA anlegg      
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 12.186.999,-  som ga et 
mindreforbruk på kr 3.001,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket blir 
tilbakeført til ubrukte lånemidler. 
 
 
Møtebehandling 
Prosjektregnskapet ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
 
Prosjektregnskap OS633, Duken Syd VA anlegg   
er behandlet. De totale kostnadene er kr 12.186.999,- som ga et mindreforbruk på 
kr 3.001,-. Mindreforbruket blir tilbakeført til ubrukte lånemidler. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Prosjektregnskapet OS633, Duken Syd VA anlegg      
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 12.186.999,-  som ga et 
mindreforbruk på kr 3.001,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket blir 
tilbakeført til ubrukte lånemidler. 
[Lagre]  
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42/19 Møteplan 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 42/19 

 
 

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. 
 
 
Møtebehandling 
Fremlagt møteplan for 2020 ble gjennomgått. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
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. 
 
[Lagre]  
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43/19 Referatsaker 10.12.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 43/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
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. Nestleder i kontrollutvalget er meldt på. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

44/19 Eventuelt 10.12.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Færder 10.12.2019 44/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Anke av saker ble nevnt. Ordfører og rådmann svarte på spørsmålet. 
 
Situasjonen i byggesaksavdelingen ble tatt opp, og utvalget ber om en orientering fra 
rådmannen på neste kontrollutvalgsmøte 11.02.2020.  
 
  



 15  

Votering 
 Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen for å orientere om situasjonen og status i 
arbeidet ved byggesaksavdelingen i Færder kommune på neste kontrollutvalgsmøte 
11.02.2020.  
 
[Lagre]  
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 11. februar 2020. 
 
 
Revetal, 11.12.2019 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Carl Christian Stikbakke  
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
 
 
 
 


