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Date: 2018-09-25T09:00:00 

Location: Porsgrunn Rådhus, møterom 3. etg 

Note: 
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Sak 29/18 Kommunalsjef for Helse og omsorg Aud Fleten 
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Sak 31/18 kommunalsjef miljø og byutvikling Øistein Brinck   KL: 12:00 

Sak 32/18 Virksomhetsleder serviceavdelingen Stian Stiansen 

      Kommunearkivar serviceavdelingen Bikic Dubravko  Kl: 12:30 
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Nøklegård     Kl: 13:00 
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Arkivsak-dok. 18/00013-35 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 25.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 25.09.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 25.09.2018. 
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Arkivsak-dok. 18/00013-36 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 28.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 05.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Godkjenning av protokoll 05.06.2018. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 05.06.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- protokoll 05.06.2018. 
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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 05.06.2018 kl. 9:00 – 11-30 
Sted: Porsgrunn Rådhus møterom 3. etg. 
Arkivsak: 18/00013 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nesteleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, medlem Henning Yven, sekretær Marianne 

Lundeberg, oppdragsansvarlig revisor Kjell Ekman 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Tkr Iks forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, Tkr Iks forvaltningsrevisor 

Hildegunn Rafdal 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00013-26 Godkjenning av møteinnkalling 05.06.2018 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00013-27 Godkjenning av protokoll 08.05.2018 4 

Saker til behandling 

23/18 17/14374-6 
Eierskapskontrollrapport - Rammer for eierstyring - Porsgrunn 

kommune 
5 

24/18 18/06410-2 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Eiendomsforvaltning - 6 
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Porsgrunn kommune 

25/18 18/00023-5 Orientering fra revisor 05.06.2018 7 

26/18 18/06643-1 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 
8 

27/18 18/00045-6 Eventuelt 05.06.2018 9 

    

 

 
Porsgrunn, 05.06.2018 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Erik Bystrøm       Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.06.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.06.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 05.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 05.06.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 05.06.2018 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll 08.05.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.06.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 08.05.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 08.05.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 08.05.2018 godkjennes. 
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Saker til behandling 

23/18 Eierskapskontrollrapport - Rammer for eierstyring - Porsgrunn 

kommune 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.06.2018 23/18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innstilling til bystyret: 

 

Porsgrunn kommune bør: 

 gjennomgå og oppdatere kommunens eiermelding og sikre at eierstyringsprinsippene 

følges, 

 sikre at fullmakter til eierrepresentanter er forankret i vedtak i bystyret eller 

formannskapet, 

 treffe tiltak for å ivareta habilitetsreglene i eiersaker, 

 treffe tiltak for å sikre at innkallinger til representantskap/generalforsamling kan 

behandles av formannskapet, 

 vurdere flere tiltak for å sikre samordning av eierskap. 

 

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på oppfølgingen av vedtaket våren 2019. 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Anne Sæterdal la frem eierskapskontrollrapport «rammer for 

eierstyring –Porsgrunn kommune. 

Kontrollutvalget kom med en anbefaling i tillegg til forslag til vedtak. 

 Sikre at bystyret får egen opplæring i eierstyring ut i perioden, i tillegg til 

folkevalgtopplæringen 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Innstilling til bystyret: 

 

Porsgrunn kommune bør: 

 gjennomgå og oppdatere kommunens eiermelding og sikre at eierstyringsprinsippene 

følges, 

 sikre at fullmakter til eierrepresentanter er forankret i vedtak i bystyret eller 

formannskapet, 

 treffe tiltak for å ivareta habilitetsreglene i eiersaker, 

 treffe tiltak for å sikre at innkallinger til representantskap/generalforsamling kan 

behandles av formannskapet/bystyret 

 vurdere flere tiltak for å sikre samordning av eierskap. 

 Sikre at bystyret får egen opplæring i eierstyring ut i perioden, i tillegg til 

folkevalgtopplæringen 

 

Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på oppfølgingen av vedtaket våren 2019. 
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24/18 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Eiendomsforvaltning - 

Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.06.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan – Eiendomsforvaltning som den foreligger, fra 

Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Hildegunn Rafdal la frem prosjektplan «Eiendomsforvaltning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan – Eiendomsforvaltning som den foreligger, fra 

Telemark kommunerevisjon IKS med følgende tillegg: 

Kontrollutvalget ønsker: 

 å få undersøkt og dokumentert vedlikeholdsetterslep 

 få undersøke vedtak fra forvaltningsrevisjonsrapport «vedlikehold av eiendom» 

levert kontrollutvalg og bystyret i 2011 
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25/18 Orientering fra revisor 05.06.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.06.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsansvarlig revisor Kjell Ekman orienterte om revisjonen sitt arbeid i Porsgrunn 

kommune. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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26/18 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.06.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsansvarlig revisor Kjell Ekman la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig 

revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Porsgrunn kommune». 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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27/18 Eventuelt 05.06.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 05.06.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  
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Arkivsak-dok. 18/08120-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Saksbehandling ved byggesaksavdelingen - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om saksbehandling ved byggesaksavdelingen, på bakgrunn av en 

artikkel i Porsgrunn Dagblad 20.06.2018. Lønnebakke Eiendom AS har klaget på gebyr fra Porsgrunn 

kommune i forbindelse med kommunens behandling av reguleringsplan for det nye Lønnebakke 

næringsområde. Formannskapet har satt ned regningen, men Cowi konsulentselskap på vegne av 

eiendomsselskapet mener det fortsatt er for mye. Saksbehandler har jobbet 20% av arbeidstiden i 2 år med 

saken. I tillegg til at andre i kommunen også har arbeidet med saken. Kommunen har beregnet 1100 

kroner timen. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen har kommet frem til timeforbruket og 

timesatsen i saken vedrørende Lønnebakke Eiendom AS. Har kommunen noe system for timeregistrering 

og hvordan fastsettes satsene. 

 

Byutviklingssjef Anette Finnerud møter for å orientere i saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak da orientering vil bli gitt i møtet. 

 

 

 

Vedlegg:  

«krever avslag på kjemperegning» PD 20.06.2018. 
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r Zo.6.Zol’? o
Krever avslag pa

kroner i avslag på
kjempegebyr.
GEIR FRAGELL
gefringeftpdno
905 48 9B7

Byggesaksavdelingen har selv
forstått at gebyret for kommu
nens behandling av regule
ringspianen for det nye Lønne
bakke næringsområde i Lan
gangen var for høyt, og la nylig
fram en sak for politikerne. I ut
gangspunktet, etter vanlig re
gulativ, skulle Lønnebaldce Ei
endom AS ha betalt svimlende
3,74 millioner kroner i gebyr,
men avdelingen rapporterte at
beløpet var urimelig.
Formannskapet satte regrilnga
ned med flere mfflioner, til
935.000 kroner, «etter særskilt
vurdering». Men også dette er
for mye, mener konsulentsel
skapet Cowi på vegne av eien
domsselskapet.

Kommunen skal ha vurdert
at saksbehandler har jobbet
med saken 20 prosent av ar
beidstiden hverdag i 2 år. Dette
tilsvarer i dag pr. uke i 2 år. Ar
beidet skal drives etter selv
kostprinsippet. Kommunen har
beregnet 1100 kroner timen, og
bruker dette regnestykket:

• 700 timer x 1100 =770.000
kroner

• I tillegg har mange andre
deltatt i arbeidet 150 timer c
1100=165.000 kroner

• Sum = 935.000 kroner
- Prisen er satt for høy og vil

bidra til at prisen dekker mer
enn det koster å utføre tjenes
ten, mener Cowi. De foreslår en
timepris på 650 kroner.

- Det er vurdert at saksbe
handler har brukt totalt 700 ti-
mer på arbeid med denne sa
ken. Dette mener vi er et for
høyt anslag i forhold til sakens
innhold og kompleksitet, skri
ver Cowi i Magebrev til kom
munen. De godtar 850 timer og
en totalpris på 55Z500 kroner.

hjemperegning
Lonnebakke Eiendom
AS vil ha 382.500

5

. .b!;.

KLAGE: Etter vanlig regulativ kom byutWklingssjefAnnette Finnemds regning p6 3.7 millioner. Efter
særskilt behandling ble prisen senket til en snau million, men eiendomsselskap klager fortsatt.
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Arkivsak-dok. 18/07272-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Prosedyrer ved ansettelse, turnus og opplæring i helsesektoren i 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Et medlem av kontrollutvalget har tatt opp saken på bakgrunn av et leserbrev i Porsgrunn Dagblad 

21.06.2018. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunalsjef for Helse og Omsorg Aud Fleten møter for å orientere om Porsgrunn kommunes 

håndtering av deltidsstillinger med spesielt fokus på helse og omsorgssektoren. 

 

Det ønskes en orientering om ansettelses prosedyrer i helsesektoren i Porsgrunn kommune. 

Kompetansekrav ved ansettelser. Hvordan stillingsprosenter fordeles og settes opp i forbindelse med 

turnus. Hvilken opplæring vikarer får ved tiltredelse. Opplæring rundt avviksrapportering for vikarer og 

de med små stillinger. 

 

  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak, da orientering vil bli gitt i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

-deltidsstillinger leserbrev PD 21.06.2018 
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Arkivsak-dok. 17/15271-10 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Status for Forvaltningsrevisjonsprosjekt –«Bypakke Grenland» - 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Informasjon fra Telemark kommunerevisjon IKS tas til orientering. Porsgrunn kontrollutvalg godtar at 

rapporten legges frem på et fellesmøte i januar 2019. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
6. august 2018 mottok kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune og Telemark kommunerevisjon IKS et 

brev fra en gruppeleder i Skien bystyre angående overskridelser i ett av Bypakkeprosjektene – 

Lilleelvkrysset. I brevet blir kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune anmodet om å belyse flere 

problemstillinger. 

 

Kontrollutvalgene i fylket samt i Skien, Porsgrunn og Siljan vedtok høsten 2017 å gjennomføre en felles 

forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland. Videre orienterte revisjonen muntlig om at de planla å se på 

enkeltprosjekter. Ett av dem de nevnte særskilt var Lilleelvkrysset. Dette ble enstemmig vedtatt i 

utvalgene.   

 

Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommunen behandlet i møte 30.08.2018 brevet fra gruppelederen i 

Skien (se vedlegg). Utvalget fattet følgende vedtak i saken:  

 

Kontrollutvalget tar notatet til etterretning og det skal legges ekstra vekt på spørsmålene rundt 

Lilleelvkrysset. Prosjektet skal prioriteres og rapporten leveres i januar 2019. 

 

 

Saksopplysninger: 
Etter Telemark kommunerevisjons vurdering ligger de fleste temaene nevnt i brevet fra gruppelederen 

innenfor den pågående forvaltningsrevisjonen. Viser til vedlagt notat fra revisjonen med utfyllende 

informasjon om prosjektet og status.  

 
Forvaltningsrevisjonen av «Bypakke Grenland er noe forsinket, og kan ikke levers i henhold til vedtatt 

prosjektplan. Generelt mener revisjonen det er bra at felles forvaltningsrevisjoner presenteres for 

deltakende kontrollutvalg i et felles møte.  Kontrollutvalget i fylket ønsket å få rapporten om Bypakke 

Grenland til behandling medio januar 2019. Da rapporten kan få oppmerksomhet fra flere hold ser 
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revisjonen helst at det arrangeres et felles møte for de fire kontrollutvalgene hvor rapporten om «Bypakke 

Grenland» blir presentert. 

 

TKR IKS v/forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal møter for å orientere i saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at rapporten legges frem i et fellesmøte i januar 2019.  Møtedato blir satt opp på 

Møte- og arbeidsplan for 2019, som legges frem i et av utvalgenes siste møter i 2018. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Felles notat til KU-møter i Telemark Fylkeskommune, og kommunene Siljan, Porsgrunn og 

Skien  

- Saksprotokoll KU-TFK, 30.08.18, sak 21/18 

- Brev til Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune fra FrPs bystyregruppe Skien 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/15264 
Arkivkode  
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 30.08.2018 21/18 

 

 

 

Orientering om status - forvaltningsrevisjon Bypakke Grenland 

 

 

Telemark kontrollutval har handsama saken i møte 30.08.2018 sak 21/18 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor redegjorde for status i prosjektet, jfr fremlagt notat. 

 

Fellesforslag: «Kontrollutvalet tek notatet til etterretning og det skal leggast ekstra vekt på 

spørsmåla rundt Lilleelvkrysset. Prosjektet skal prioriterast og rapporten leverast i januar 2019» 

 

Votering 

Forslag til vedtak samrøystes vedteke. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalet tek notatet til etterretning og det skal leggast ekstra vekt på spørsmåla rundt 

Lilleelvkrysset. Prosjektet skal prioriterast og rapporten leverast i januar 2019. 
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Felles notat til KU-møter i Telemark fylke og kommunene 
Skien, Porsgrunn og Siljan – aug.-sept. 2018 

 

1. Bakgrunn 

6. august 2018 mottok kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune og Telemark kommunerevisjon 

IKS et brev fra en gruppeleder i Skien bystyre angående overskridelser i ett av Bypakkeprosjektene – 

Lilleelvkrysset. Brevet ble også omtalt i media i lokalpressen. 

I brevet blir KU anmodet om å få belyst flere problemstillinger: 

1. Hvilken kontroll, oppfølging, og rutiner for oppfølgning av prosjektene er gjennomført. 

2. Når fikk styringsgruppen rede på de betydelige kostnadsøkningene i Lilleelvprosjektet, og 

kunne man sett for seg alternative løsninger som ville minimert kostnadssprekken. 

3. Har man gode nok rutiner, kompetanse og oppfølging av kontraktsforhold mot utførende 

firmaer i prosjektene. 

4. Hvilke roller og ansvar er avklart og definert mellom Bypakke Grenland/styringsgruppen og 

Statens vegvesen. 

Kontrollutvalgene i fylket samt i Skien, Porsgrunn og Siljan vedtok høsten 2017 å gjennomføre en 

felles forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland. Videre orienterte revisjonen muntlig om at vi planla 

å se på enkeltprosjekter. Ett av dem vi nevnte særskilt var Lilleelvkrysset. Dette ble gjort i alle fire 

kontrollutvalgene, og ingen utrykte uenighet til det valget.  

 

2. Vurdering – svarer forvaltningsrevisjonen ut disse innspillene? 

Etter vår vurdering ligger de fleste temaene nevnt i brevet fra gruppelederen innenfor den pågående 

forvaltningsrevisjonen.  Det eneste unntaket er pkt. 3. 

Vi viser her til prosjektplanen som ble vedtatt høsten 2017, der det står at vi vil undersøke: 

 Tiltak for samordning mellom ordinær virksomhet i den enkelte kommune/fylkeskommunen 

og prosjektorganisasjonen i Bypakka. 

 

 Tiltak for styring og rapportering mellom ordinær virksomhet i den enkelte 

kommune/fylkeskommunen og prosjektorganisasjonen i Bypakka. 
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Med en slik tilnærming retter vi oppmerksomhet mot hvordan kommuner/fylkeskommunen har 

organisert samarbeidet om de samferdselsprosjektene som er lagt til bypakka, og hvordan 

kommuner/fylkeskommuner styrer planlegging og gjennomføring av disse oppgavene.   

Når det gjelder oppfølging av kontraktsforhold mot utførende firmaer, jf. pkt. 3 i brevet, så vil det for 

fylkeskommunen være slik at de gir oppdrag til SVV om gjennomføring av et veiprosjekt. Deretter 

skal Statens vegvesen innhente anbud og inngå kontrakter med entreprenører.  

 

3. Veien videre 

I tillegg til ovennevnte temaer, skal revisjonen ifølge prosjektplanen se nærmere på porteføljestyring 

og håndtering av uventede hendelser. Videre står det at disse temaene vil bli belyst og eksemplifisert 

ved at vi trekker inn enkeltprosjekter fra bypakka.  

 

Nå når vi har jobbet med forvaltningsrevisjon av bypakka en stund, og ser at det kan være en fordel å 

velge en litt annen løsning. Vi har derfor et forslag som vi ønsker å drøfte med kontrollutvalget.  

 

I stedet for å trekke inn flere enkeltprosjekter som eksempler, foreslår vi at vi ser grundigere på ett 

prosjekt – Lilleelvkrysset. Vi foreslår videre at vi ikke ser generelt på organisering og styring, men 

helt konkret hvilke tiltak fylkeskommunen og ev. bypakkeorganisasjonen har hatt for å sikre 

tilfredsstillende kostnadskontroll med dette prosjektet, og om de er gjennomført i praksis. 

Begrunnelse 

 Siden Lilleelvprosjektet ligger an til ganske store overskridelser, kan det være nyttig å 

undersøke hvilke rutiner som gjelder for kostnadskontroll, og om disse har vært fulgt i 

praksis.  

 Selv om fylkeskommunen er vegeier og Porsgrunn er reguleringsmyndighet for 

Lilleelvprosjektet, mener vi at en undersøkelse av rutiner og praksis for kostnadskontroll vil 

kunne ha overføringsverdi til andre bypakkeprosjekter.  

 Nå vi avgrenser som foreslått, kan vi gå dypere inn i tema. 

 Lilleelvkrysset er et prosjekt som er nesten ferdigstilt. Mao kan vi innhente informasjon om 

nesten hele prosessen. 

 

4. Leveranse 

I utgangspunktet var planen at hovedtyngden av forvaltningsrevisjonen skulle gjennomføres første 

halvår i år, men av ulike årsaker har det ikke latt seg gjøre. Det betyr at vi er noe forsinket. Det kan 

vise seg vanskelig å få levert rapporten til kontrollutvalgene for behandling før jul. Vi ber derfor om 

åpning for å legge den fram for behandling i første møte i 2019, dersom vi ikke klarer fristen før jul.  
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Fra 

Jørn Inge Næss, gruppeleder Skien Fremskrittsparti/Bystyregruppen 

Til 

Kontrollutvalget/Revisjonen Telemark Fylkeskommune 

 

Skien, 6 august 2018 

 

 

 

Anmodning om granskning/ gjennomgang av Bypakke Grenland 

porteføljestyring og kontroll av prosjektene, og prosjekt 

Lilleelvakrysset. 

 

Viser til diverse medie oppslag vedrørende kostnads økninger i 

Bypakke prosjektene, og Lilleelva krysset spesielt. 

Bypakke Grenland er porteføljestyrt og styres overordnet av 

Styringsgruppen for Bypakke Grenland, der sentrale ordførere og 

politikere danner gruppen sammen med administrasjon. 

Styringsgruppens viktigste oppgave er å sørge for at prosjektene 

styres i henhold til de føringer som lå til grunn da Stortinget vedtok 

Bypakke Grenland. 

Så langt har det i flere av prosjektene vist seg at kostnadene er 

betydelig høyere enn det som lå til grunn i Stortingets behandling. 
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Dette vil ha som konsekvens at mange av prosjektene som er planlagt 

ikke kan la seg gjennomføre pga kostnadsøkninger og overskridelser. 

 

Lilleelvkrysset har så langt meldte kostnadsøkninger i størrelsesorden 

langt over 100 mill, og slutt strek er ennå ikke satt….. 

Det er betimelig at revisjonen og kontrollutvalget gjennomgår 

prosjektet og følgende bør belyses /avklares: 

1. Hvilken kontroll, oppfølging, og rutiner for oppfølgning av 

prosjektene er gjenomført. 

2. Når fikk styringsgruppen rede på de betydelige 

kostnadsøkningene i Lilleelva prosjektet, og kunne man sett for 

seg alternative løsninger som ville minimert kostnads sprekken. 

3. Har man gode nok rutiner, kompetanse og oppfølging av 

kontrakts forhold mot utførende firmaer i prosjektene. 

4. Hvilke roller og ansvar er avklart og definert mellom Bypakke 

Grenland/styringsgruppen og Statens vegvesen. 

5. Det er helt åpenbart andre spørsmål og undersøkelser som bør 

finne sted, men det overlater jeg til Kontrollutvalget og definere. 

Anmoder om at Kontrollutvalget i Telemark Fylkeskommune   

iverksetter granskning/gjennomgang av organisering og oppfølging 

av Bypakke Grenland. 

 

Med vennlig hilsen 

Jørn Inge Næss 

Gruppeleder Skien Fremskrittsparti/Bystyregruppen. 
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Arkivsak-dok. 18/10954-6 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Etterslep på vedlikehold ved skolene i Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Leder av kontrollutvalget Erik Bystrøm har bedt kommunalsjef Øistein Brinck om å redegjøre for 

etterslep med vedlikehold ved skolene i Porsgrunn. Dette etter oppslag i Porsgrunn Dagblad og 

Telemarksavisa 06.09.2018. 

 

Borge skoles spesialavdeling Lilleborge har uttrykt i avisartikkel at det trengs å gjøres en del forfallent 

arbeid ved Borge skole. Dette har vært rapportert til kommunene gjennom en treårsperiode. Lilleborge 

skoles hovedbygning lekker har åpning for mus, sopplukt, sprekker m.m dette er rapport fra rektor på 

skolen. Etter en befaring er det rapportert en liste med problemer som bes rettes opp. 

Det menes også at flere av disse tingene går utover sikkerheten ved skolen. 

Kommunen har mottatt rapport fra rektor og skal på befaring med egne fagfolk. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunalsjef for miljø og byutvikling Øisten Brinck møter for å gi en redegjørelse for etterslep med 

vedlikeholdet ved skoler i Porsgrunn kommune. 

 

I saken er det vedlagt 3 avisartiklene fra PD og TA 06.09.2018. Redegjørelse i saken vil bli gitt i møtet.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak, da orientering vil bli gitt i møtet. 

 

 

 

Vedlegg:  
-3 vedlegg frå avisartiklene i PD og TA 06.09.2018.  beklager kvaliteten. 
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Arkivsak-dok. 16/12950-15 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

   

Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt -  Journal og arkiv - 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Porsgrunn kontrollutvalg behandlet saken i møte 06.03.2018 sak 11/18 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «arkiv og journal – Porsgrunn kommune» til orientering.  

Innstilling til bystyret:  

kommunen bør:  

 revidere og oppdatere arkivplan,  

 iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om journal- og 

arkivføring og  

 treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet.  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget høsten 2018 for å svare for hvordan anbefalingene fra rapporten er 

fulgt opp.  

 

Saksopplysninger: 
Virksomhetsleder Service og administrasjon Stian Stiansen og medarbeider Bikic Dubravko møter for å 

gi en orientering om hvordan Porsgrunn kommune har fulgt opp anbefalingene fra rapporten. 

 

Presentasjon som vil bli gitt i møtet er vedlagt saken. 

 

Kontrollutvalget ønsker også spesifikt svar på hvordan sosiale medier håndteres i arkivsystemet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering. Om det kommer frem opplysninger om 

anbefalinger som ikke er fulgt opp, gjør kontrollutvalget en vurdering av videre oppfølging i møtet. 

Eventuelt annet vedtak. 

 

 

 

Vedlegg:  

-presentasjon – FVR arkiv og journal – kontrollutvalget 25.09.2018 
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 Kommunalrapport den 8.3.2018  

 https://kommunal-rapport.no/2018/03/slurver-med-journalforing 
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      1. Revidere og oppdatere arkivplan  
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• Arkivplan er revidert og oppdatert 

• Rutine i Grenland er revidert  

• Vi har oppdatert rutine for personal og elev 

arkiv 

• Vi deltar i prosjektet Hvordan 

saksbehandle dokumentasjon knyttet til 

personalhåndtering på en sikker, effektiv 

og tilgjengelig måte? 
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2. Iverksette opplæringstiltak som sikrer 

at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om 

journal- og arkivføring og 

3. Treffe tiltak som sikrer at dokumenter i 

større grad blir registrert i saks- og 

arkivsystemet. 
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Elektroniske personalmapper 
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Har elektroniske personalmapper 
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Overgang til elektroniske personalmapper i Public 360  

• Vi har oppdatert rutine for personal arkiv 

• Vi deltar i prosjektet igangsatt av HR – 

avdelingen: Hvordan saksbehandle 

dokumentasjon knyttet til 

personalhåndtering på en sikker, effektiv 

og tilgjengelig måte? 

• Alle som har personal ansvar, skal bruke 

Public 360 
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• Alle som har personal ansvar skal ha 

opplæring i november 2018 og 

• oppfølging i desember 2018 

                   Opplæring utover det 

• Vi har grunnkurs i bruk av Public 360 en 

gang i måned  

• Vi skal ha flere oppfriskningskurser  

•  Vi skal ta mer i bruk opplæring gjennom       

Nanolæring og KS Læring 
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Rutiner for personal mappe med 

standardiserte tittel   
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Ta i bruk Sak og Dokument fraser 
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Sikre større dokumentfangst 

 Forankring av bruk av Public 360 hos 

 ledelsen i Porsgrunn kommune 

• jevnlig orientering på møter i          

rådmennenes ledergruppe       

• og på virksomhetsledermøter i   

kommunalsjefsområder  

 



33/18 Orientering og vurdering av klage vedrørende mur i Blekebakken -Porsgrunn kommune - 18/11226-3 Orientering og vurdering av klage vedrørende mur i Blekebakken - Porsgrunn kommune : Orientering og vurdering av klage vedrørende mur i Blekebakken - Porsgrunn kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/11226-3 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

Orientering og vurdering av klage vedrørende mur i Blekebakken - 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sekretariatet har mottatt kopi av en klage, ifm sak om støttemur i Blekebakken, som har gått til Porsgrunn 

kommune. Etter samråd med kommune advokaten har administrasjonen kommet frem til at 

kontrollutvalget er rett klageinstans i dette tilfelle.  

 
 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet fikk saken to arbeidsdager før innkallingens utsendelse. Saken legges i først omgang frem 

som en orienteringssak. Sekretariatet har kontaktet virksomhetsleder ved kommunalteknikk Torbjørn 

Krogstad som kunne stille opp, på kort varsel, og gi en orientering i saken. Klagen i sin helhet legges 

frem for utvalget i saksframlegget. 

 

Virksomhetsleder kommunalteknikk Torbjørn Krogstad og Thomas Nøklegård som har behandlet 

tidligere klager, møter for å gi en orientering i saken. 

 

 

Klagen: 

«Brevik den 13. september 2018. 

Klage på behandlingen og mangel på konstruktivt svar på klagen vedr., muren som danner 

grense mellom Blekebakkveien 26 sin eiendom og Blekebakkveien i Brevik. 

Det burde på ingen måte være nødvendig å igjen påpeke de mangler som eksisterer ved denne 

muren som forårsaker store ulemper / skader på eiendommen for oss beboere i Blekebakkveien 

26 i Brevik. Tidligere mail til kommunen så langt tilbake som når Hans Martin Gullhaug var 

kontaktmann i kommunen og nå de siste mailene som har kommet kommunen ihende fra oss. 

Inklusiv bilder på murens forfatning, skal kunne redegjøre for hvorfor vi klager. 

Muren slår sprekker, har flere store hull og vil sukssesivt falle sammen på enkelte områder. Den 

har ikke blitt bedre med årene, den er meget gammel og stadfestes at det er Porsgrunn 

kommunes eiendom. Men den danner grense til Blekebakkveien 26 og 28 hvor Blekebakkveien 26 

er spesielt utsatt p.gr.a., vår lave beliggenhet i forhold til veien. Hvorvidt Skagerak Energi også 
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har et ansvar her, siden skakninger og arbeid på veien ikke akkurat har medført mindre skader, 

er ikke opp til oss å vurdere, men bedre har det ikke blitt. Det synes. 

For noen år siden ville kommunen prøve å løse dette problemet, men dessverre ingenting ble 

gjort. 

Vi har påpekt at muren burde repareres før den naturlig påføres ytterligere skade og hvor 

omfanget av reparasjonen vil kunne bli mer kostnads og arbeidskrevende. Det blir jo ikke 

rimligere med årene. Dette kunne samtidig som arbeidet som Skagerak energi skulle fullføre sitt 

arbeid på veien, ha blitt gjort. Det ville vært en gyllen mulighet til å reparere den, før siste hånd 

på verket / asfalten skulle legges. 

Kommunen har dessverre ikke sett det slik og har ei heller, i alle fall ikke i samråd med oss i 

Blekebakkveien 26, vært villig til å sammen se på muren og diskutere hva som eventuelt bør 

gjøres til alles tilfredshet. Selvsagt er ikke vi beboere fagfolk på feltet, noe som ble behørig 

påpekt i kommunens svar til oss, derfor har vi søkt råd hos andre fagfolk på feltet. Siden asfalten 

i denne veien nå er lagt, har slik vi ser det, situasjonen blitt ytterligere forverret. Ikke muren 

riktig nok, den er ille nok som den er, men vannavløp til sluk som ikke fungerer som det burde. 

Asfalten har ikke kunnet blitt lagt helt ut til muren, da muren er lavere nå en overflaten på veien. 

Det resulterte i ei skapt renne hvor den samme rennen har svært så ujevn overflate hvor vannet 

og grusen vil ta korteste vei ved en grov asfalt kant som er høyere enn muren og vil derfor også 

skape større problemer ved at vannet og grusen renner ut i vår hage. Vinterstid vil isdannelser 

ikke gjør dette bedre. 

Vår løsning på problemert som sikkert er diskutabelt avhengig av hvem som ser på dette, vil 

være en mur som er tett og høyere enn veien på utsiden, slik at asfalten kan fullføres helt ut til 

muren og hvor ei slett asfaltert renne, nedadgående mot sluk ville være å fortrekke. Dette har jo 

blitt utført i alle de andre delene av Blekebakkveien frem til Trosvika. Detaljer forøvrig overlater 

vi til fagfolkene. 

Men noe bør gjøres før kulden setter inn og våre forhåpninger er at kommunen vil se problemet 

slik vi påpeker det. 

Forøvrig var gårdsdagens artikkel som vi referer til her i TA, en god illustrasjon på 

vanskelighetene, selv om  «kranglingen» får stå for avisen sin del. Se ref., og link 

her:https://www.ta.no/nyheter/porsgrunn/brevik/rister-pa-hodet-av-kommunen-som-nekter-a-

fikse-mur/s/5-50-610291 Det er med håp og forventning vi ser frem til en løsning vi alle kan leve 

med. Med vennlig hilsen, Shirley Lalchan Larsen og Ivar Dahl Larsen.Blekebakkveien 26, 3950 

Brevik. » 
 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak da ytterligere orientering og redegjørelse vil bli gitt 

i møtet. Kontrollutvalget bestemmer i møtet hvordan de vil behandle saken videre, og fatter vedtak etter 

at orientering og vurdering av saken er gjennomført og drøftet. 
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Arkivsak-dok. 18/08180-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - 

Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

 Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter  

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04  

 Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver; 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og 

har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av 

revisjon av et regnskap" ligger til grunn for vedlagt dokument.  

Revisjonen mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med deres øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av deres prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar. 
 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto legger frem overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 

2018. 

 

 

Vedlegg:  

 -overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 – Porsgrunn kommune. 
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — kommunens navn

Om Telemark kommunerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi

Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og
Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester
for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale

foretak avgir TKR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike enheter i

kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere krever for

tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving av ulik art

og revisor møter i politiske utvalg, slik som KU og kommunestyret/bystyret.

Etter særskilt bestilling påtar TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kom m u n erevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev. no.

2
Telemark kommunerevisjon IKS
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — kommunens navn

i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsa rbeidet.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

Vi omtaler ikke forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte

rapportene har direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som

revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden

“Planlegging av revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet som

sammen med rapportering gjennom året, være et grunnlag for å oppfylle

kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

kommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelle skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette totalt har betydning for de

ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. Årsoppgjørsrevisjonen

starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til vi avgir

revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med revisjon av

årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt over, reviderer TKR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. Dette er for eksempel regnskaper for interkommunale

selskaper, legater/stiftelser, kirkelig fellesråd og menighetsråd. For revisjon av disse

regnskapene utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer. For disse enhetene

gjelder særskilte lover, forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i

revisjon av disse enhetene.

Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)

3
Telemark kommunerevisjon IKS
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — kommunens navn

2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er avgitt i samsvar

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Vår revisjon er utført i samsvar

med god kommunal revisjonsskikk, som bygger på internasjonale revisjonsstandarder.

Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en måte som skal gi

betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommer fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil det komme

fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev med

nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må

tas med i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetn ingen er forholdsvis standard isert.

Revisor rapporterer også til KU om revisjonsarbeidet gjennom hele året. Dette gjøres

muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter vil

rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det

foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å

avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det

er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Administrasjonssjefen/rådmann skal ha kopi av innberetningene.

4
Telemark kommunerevisjon lKS
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3 Risikovurdering

Risiko handlet om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva er konsekvensen hvis det skulle gå galt.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Kommunene er ganske stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses

innenfor budsjettets rammer. Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig

av statlige overføringer og skatteinntekter. Den kommunale virksomheten må forholde

seg til mange lover, forskrifter og rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid

være en viss risiko for at ikke alle regler etterleves.

3.1 Kommunens Økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i

kommunens handlingspian og økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode.

Kommunen har i kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2013-2025 vedtatt fire

utviklingsmål:

• En god kommune å bo i

• En fremtidsrettet byutvikling

• Et nyskapende og variert næringsliv

• En organisasjon med evne til endring og forbedring

Innenfor rammene av de fire utviklingsmålene er det to hovedutfordringer som

samfunnsdelen vektiegger som særlig viktige:

• Befolkningsvekst

• Barnogunge

Kommunen har over flere år hatt et for høyt driftsnivå, men de har allikevel levert

regnskap med mindreforbruk. Dette skyldes positive resultat av finansforvaltningen.

Det ser ikke ut til at man kan forvente en like god avkastning på finansielle plasseringer

fremover, slik at kommunen nå må sette fokus på å få positive driftsresultat — altså at

driftsutgiftene må holdes lavere enn driftsinntektene. lnvesteringstakten har vært stor

de siste årene, og dette fører også til økt rente- og avdragsbelastning.

Bystyret vedtok i juni 2016 følgende mål og retningslinjer for å håndtere denne

utfordringen:

• Brutto driftsresultat skal gradvis forbed res
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• Netto driftsresultat på 1,8 ¾ av brutto driftsinntekt i løpet av perioden

• lnvesteringsnivået begrenses til det som lar seg realisere uten økt netto

lånegjeld per innbygger og uten økt bruk av fond.

Drift:

Også i 2017 har både driftsutgifter og driftsinntekter steget i forhold til regulert

budsjett. Inntektene har steget mer enn utgiftene, og dette er disponert til økt

overføring til investeringsregnskapet og økt netto avsetning til fond, samtidig som

regnskapet ble avsluttet med et betydelig regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd

i forhold til regulert budsjett). De økte driftsinntektene kommer hovedsakelig som økte

skatteinntekter og økning i andre generelle statstilskudd. Det er også en økning på ca.

kr 14 mill, i netto finansinntekter i forhold til regulert budsjett. Mindreforbruket i 2017

var på ca. kr 28 mill, som ble avsatt til disposisjonsfond.

Porsgrunn kommune har gjennom flere år vært avhengig av avkastningen på finans

markedet samt avkastning fra Skagerak Energi for å få et regnskapsmessig resultat som

er i balanse eller positivt. De siste par årene har det vært vekst i inntektene som har

gitt gode resultater, og disse er bl.a. avsatt til et bufferfond, til bruk i år med

dårlig/negativ avkastning. Det ser ut til å bli aktuelt å bruke av bufferfondet i 2018, da

avkastningen per august er negativ.

Kommunen er fortsatt sårbar for uforutsette hendelser og endringer i budsjett-

forutsetningene. Det er budsjettert med negativt brutto driftsresultat også for 2018,

mens netto driftsresultat er budsjettert til kr 60 mill., eller 0,9 ¾. En kommunes netto

resultatgrad2 bør ligge på 1,75 % over tid. Denne anbefalingen om sunt

kommuneregnskap kommer fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og

fylkeskommunal økonomi (TBU), som er nedsatt av Kommunal og

moderniseringsdepartementet. Anbefalingen gjelder for kommunesektoren samlet,

men gir likevel en indikasjon på hva som også er fornuftig i den enkelte kommune.

Investeringer:

Kommunen har budsjettert med kr 525 mill, til investeringer i 2018, hvorav kr 433 mill.

skal finansieres med låneopptak. Det er det nye svØmme- og idrettsanlegget ved

Kjølnes som utgjør den største investeringen i 2018. I tillegg til det som er opprinnelig

budsjettert i 201$, kommer en del investeringer som var planlagt og budsjettert i 2017,

men der fremdriften ble dårligere enn planlagt, slik at en del har blitt forskjøvet til

2018. Låneopptaket til disse investeringene ble foretatt i 2017. Porsgrunn kommune

hadde ca. kr 84 millioner kroner i ubrukte lånemidler per 31.12.2017.

2 Netto resultatgrad: netto driftsresultat/sum driftsinntekter i prosent
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Gjeld og likviditet:

Lånegjelda er etter budsjettert låneopptak i 201$ på 107 % av netto driftsinntekter.l

tabellen under ser vi at gjeldsandelen har sunket de siste årene, men med dette

budsjettet ser det ut til at den vil stige igjen.

Langsiktig gjeld ex pensjon i % av brutto driftsinntekter 2015 2016 2017
Porsgrunn 107,9 105,1 103,2
Telemark 94,5 92,5 93,0
KOSTRA-gruppe 13 106,0 105,5 105,3

Renteeksponert gjeld er et uttrykk for den delen av lånegjelda der endringer i

rentebetingelsene må håndteres av kommunens egne, frie inntekter. Det betyr altså at

gjeld som gjelder fin ansieringer på seivkostområdene er holdt utenfor, samt

formidlingslån. I tabellen under ser vi at den delen av gjelda er i relativt sterk vekst.

Renteeksponert gjeld i % av brutto driftsinntekter 2015 2016 2017
Porsgrunn 52,7 61,2 60,8
Telemark 31,5 34,6 32,9

KOSTRA-gruppe 13 50,2 54,3 56,3

Porsgrunn har kr 84 mill, i ubrukte lånemidler per 31.12.2017. Ubrukte lånemidler er

differansen mellom opptatt lån og lånefinansierte investeringer. Disse midlene har

vært plassert slik at de har gitt bedre avkastning enn lånerenten. Dette har tidligere

gitt Porsgrunn en netto finansinntekt, men man ser nå en større uro på

finansmarkedet, og så langt i 2018 ser det ut til å bli et negativt resultat på

finansplasseringene. Tidligere års avkastning har bl.a. blitt avsatt til et bufferfond til

bruk i slike situasjoner, og det planlegges å bruke av dette fondet i 2018. Kommunen

har ikke foretatt fullt låneopptak de siste årene, og det har ført til at ubrukte

lånemidler er mer enn halvert fra en topp på ca. kr 200 mill. i 2015.

Likviditeten anses som god. Dette skyldes også bl.a. at kommunen har mye ubrukte

lånemidler.

Disposisjonsfondet har økt de siste årene. Avsetningen har vært større enn bruken,

blant annet som følge av avsetning til bufferfondet.

32 Kommunens økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk intern kontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at
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kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet

og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes

(KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Porsgrunn kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder. Revisor
gjennomgår disse løpende gjennom året i revisjonsarbeidet. Vesentlige rutiner for vårt
arbeid er kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppføtging og rutiner
rundt attestasjon og anvisning. Rådmannen omtaler den interne kontrollen i eget
avsnitt i årsmeldingen.

Det rapporteres til bystyret i to tertialrapporter i tillegg til årsregnskapet. Denne
rapporteringen bygger på tilbakemeldinger fra virksomhetene.

Regnskapssjefen har igangsatt et større arbeid med en revisjon av internkontrollen på

økonomiområdet. Det er etter revisors syn en viktig oppgave som bør utføres med

noen års mellomrom, siden vårt arbeid bygger på internkontrollen i den grad det er

hensiktsmessig.

Kommunen kjører lønn, regnskap og fakturering i programmet Agresso. Dette er en av

de to store systemløsningene som hovedsakelig benyttes i kommune-Norge. De har

hatt systemene i mange år, og de fungerer godt.

Porsgrunn kommune har et kommunalt foretak — Keops kurs- og arbeidssenter KF.
Keops har sitt eget styre, men bystyret er øverste organ. Keops rapporterer til bystyret
per tertial slik som kommunens virksomheter. Keops er en arbeidsmarkedsbedrift som
får det meste av sine inntekter fra NAV. NAV er dermed også premissleverandør for
hva slags oppgaver Keops skal løse, og hvordan. Keops har derfor utviklet seg til å bli
en organisasjon som raskt tilpasser seg nye rammer og forutsetninger.

Keops drev mottak for unge enslige flyktninger på Vallermyrene fra 2016, men dette
ble avviklet 31.12.2017. Noen avviklingskostnader ble ikke kjent tidlig nok til å komme
med i regnskapet for 2017, men det sto tilstrekkelig på disposisjonsfond avsatt fra
mottaksdriften til å dekke kostnadene i 201$.

Kommunen fører lønn og regnskap for Keops, slik at kommunens egne rutiner blir fulgt
på disse områdene. Den interne kontrollen fungerer bra i Keops, men de er en liten
organisasjon som er sårbar for endringer i personalsituasjonen.
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4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av tevisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.

Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.
avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet

avgitt i samsvar med lov ogforskrifter og gir en dekkende fremstilling av den

finansielle stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet

for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,

forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen

- Økonomistyringen i kommunen

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

- Kommunens økonomi- og lønnssystem

- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger

- Skifte av nøkkelpersonell

- Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med basis i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeidet revisor planer for hvert

enkelt revisjonsoppdrag. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlinger som

revisor skal utføre. Revisjonspianene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke

behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i

2018 med bakgrunn i risikovurderingen.

9
Telemark kommunerevisjon IKS



34/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Porsgrunn kommune - 18/08180-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Porsgrunn kommune : Overordna revisjonsstrategi 2018

Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — kommunens navn

5.1 Generelt
- Merverdiavgift og momskompensasjon er områder som medfører høy

risiko. Revisor bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved pålegg

om attestasjon av terminoppgaver for momskompensasjon. Revisor deltar

også i møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål,

særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

- Rapportering og budsjettoppfølging

Offentlige innkjøp.

- Løpende vurdering av mislighetsrisiko

5.2 Drift

- Oppfølging av rutiner på lønnsområdet, i år særlig rutiner for fastlønnede

- Rutiner for attestasjon og anvisning

- Beregning av oppholdsbetaling i sykehjem

- Fakturering av husleier

- Avstemming mellom fagsystem for sosiale utbetalinger og

regn ska pssystemet

5.3 Investering

- Kontroll av at skillet drift/investering blir korrekt håndtert

- Følge opp at det blir rapportert til bystyret som vedtatt også på

investeringsregnskapet

- Følge opp at budsjettet blir regulert i tråd med regelverket når framdriften
ikke er som planlagt/budsjettert. Inneværende budsjett skal reduseres
tilsvarende økningen i neste års budsjett.

5.4 Keops

- Følge opp at interne kontrollrutiner blir fulgt, spesielt vedr. lønn og

salgsinntekter/kontanthåndtering

- Kontroll av at inntekter, spesielt fra NAV blir korrekt behandlet

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontroll som foreligger i kommunen.
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Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre

endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 12. september 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Kjè1l Ekman
oppdragsansvarlig revisor/ Ingebjørg Vibeto
statsautorisert revisor oppdtagsrevisor
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Arkivsak-dok. 18/06772-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Porsgrunn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:  

Bystyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Porsgrunn kommune med en 

ramme på kr 2 662 000.  

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

«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.»  

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til bystyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2019 i Porsgrunn 

kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Porsgrunn kommune, 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert 

på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag.  

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Bystyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette.  

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 

 

 1. Opplæring av kontrollutvalget  
Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og oppdatering av utvalgets 

medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 

i februar 2019 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for 

kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 
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2. Kjøp av tjenester  
Porsgrunn kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Telemark kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene 

gjelder det at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte selskapet under forutsetning om 

godkjenning i respektive representantskap. For TKR IKS er disse vedtatt i representantskapet i våren 

2018. For Temark IKS vedtas disse i november og det legges inn et forbehold. Tilleggstjenester som 

f.eks. selskapskontroll, er holdt utenfor beløpet til IKS-ene i budsjettet.  

 

3. Selskapskontroll  
Kjøp av tjenester omfatter òg kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for.  

Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet.  

Telemark kommunerevisjon IKS oppgir at ei ordinær eierskapskontroll kan koste ca 45 -50 000,-. Om 

flere kommuner går sammen eller det skal gjøres undersøkelser i flere selskap kan det komme ekstra 

kostnader på ca 15 - 20 000,- per kommune.  

 

4. Tapt arbeidsforteneste/godtgjersle  
Denne posten er påvirket av aktiviteten i utvalget, hvilket godtgjørelsesnivå kommunen ligger på og om 

medlemmene har krav på/treng å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 8 kontrollutvalgsmøter i året og deltaking på andre kurs/møter.  

Sekretariatet tar høyde for at det blir behov for noe utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste i 2019.  

 

Regnskap og budsjett 2017 etterfulgt av regnskap første halvår 2018 og Budsjett 2018 
 

Art Art (T) Regnskap 2017 Budsjett 2017 

    1701 Kommunerevisjonen 
    

   13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 813 800,00  1 813 800,00  

  

1 813 800,00  1 813 800,00  

    1705 Kontrollutvalget 
  

    10500 Annen lønn 1 225,20  0,00  

10801 Godtgjørelse folkevalgte 153 164,00  150 000,00  

10990 Arbeidsgiveravgift 21 768,88  21 200,00  

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 2 000,00  5 400,00  

11152 Bevertning 7 889,10  8 000,00  

11304 Internett 1 808,57  0,00  

11501 Opplæring, kurs 35 799,00  80 000,00  

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 8 839,00  20 000,00  

11701 Transportutgifter 335,45  0,00  

11704 Bompenger/parkeringsavgift 1 246,90  0,00  

11952 Kontingenter 6 500,00  7 100,00  

12004 IT-utstyr 0,00  20 000,00  

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 395 500,00  475 000,00  

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 1 537,58  3 000,00  

17291 MVA-ref.krav fra drift -1 537,58  -3 000,00  

  

636 076,10  786 700,00  

    

 

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 2 449 876,10  2 600 500,00  
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Art Art (T) Budsjett 2018 

   1701 Kommunerevisjonen 
 

   13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 859 100  

  

1 859 100  

   1705 Kontrollutvalget 
 

   10801 Godtgjørelse folkevalgte 153 000  

10990 Arbeidsgiveravgift 23 000  

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 6 000  

11152 Bevertning 8 000  

11501 Opplæring, kurs 90 000  

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 20 000  

11952 Kontingenter 7 000  

12004 IT-utstyr 4 000  

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 486 900  

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 3 000  

17291 MVA-ref.krav fra drift -3 000  

  

797 900  

   

 

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 2 657 000  

 

Art Art (T) 
Regnskap tom. 

juli 

Periodisert 
budsjett 2018 

tom. juli Avvik 

     1701 Kommunerevisjonen 
   

     13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 414 358,00  929 550,00  -484 808,00  

  

1 414 358,00  929 550,00  -484 808,00  

     1705 Kontrollutvalget 
   

     10500 Annen lønn 2 113,40  0,00  -2 113,40  

10801 Godtgjørelse folkevalgte 76 157,00  76 500,00  343,00  

10990 Arbeidsgiveravgift 11 036,11  11 500,00  463,89  

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 2 125,00  3 500,00  1 375,00  

11152 Bevertning 5 958,00  4 666,69  -1 291,31  

11304 Internett 787,50  0,00  -787,50  

11403 Gaver ved representasjon 454,50  0,00  -454,50  

11501 Opplæring, kurs 33 988,95  90 000,00  56 011,05  

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 3 144,20  11 662,00  8 517,80  

11708 Transportutgifter - kun lønn 1 337,50  0,00  -1 337,50  

11709 Bompenger/parkering - kun lønn 931,20  0,00  -931,20  

11952 Kontingenter 10 000,00  7 000,00  -3 000,00  

12004 IT-utstyr 0,00  2 331,00  2 331,00  

12702 Kontrolloppgaver 60 000,00  0,00  -60 000,00  

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 183 000,00  243 450,00  60 450,00  

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 2 776,80  1 750,00  -1 026,80  

17291 MVA-ref.krav fra drift -2 776,80  -1 750,00  1 026,80  

  

391 033,36  450 609,69  59 576,33  

     

 

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 1 805 391,36  1 380 159,69  -425 231,67  
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Budsjettforslag for kontroll, tilsyn og revisjon 

2019 ansvar 1701 og 1705: 
 
Annen lønn 

 Godtgjørelse folkevalgte 160 000  

Arbeidsgiveravgift 23 000  

Abonnementer aviser/tidsskrifter 5 000  

Bevertning 9 000  

Internett 2 000  

Opplæring, kurs 40 000  

Skyss- og kostgodtgjørelse  10 000  

Transportutgifter 
 Bompenger/parkeringsavgift 
 Kontingenter 10 000  

IT-utstyr 4 000  

Selskapskontroll 70 000 

Kjøp fra IKS der kommunen er deltager TKR IKS                                  1 907 483 

Kjøp fra IKS der kommunen er deltager Temark IKS                                   421 148 

  

 
 

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 2 661 631 

 Avrundet 2 672 000 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 2 662 000 (avrundet) for kontrollutvalget i 2019, inkl. kjøp 

av revisjons- og sekretariattjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det 

blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til 

kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for bystyret. Budsjettforslaget har tatt 

hensyn til deflator økningen på 2,5% og mener budsjettallene skal dekke dette.  

Kommunen kan vurdere om de mener det er nødvendig med en økning når deflatoren er satt. 

 
 

Vedlegg:  

-rekneskap 2017 og status budsjett 2018 
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Regnskap 2017

Art Art (T) Regnskap 2017 Budsjett 2017

1701 Kommunerevisjonen

 

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 813 800,00 1 813 800,00

1 813 800,00 1 813 800,00

1705 Kontrollutvalget

10500 Annen lønn 1 225,20 0,00

10801 Godtgjørelse folkevalgte 153 164,00 150 000,00

10990 Arbeidsgiveravgift 21 768,88 21 200,00

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 2 000,00 5 400,00

11152 Bevertning 7 889,10 8 000,00

11304 Internett 1 808,57 0,00

11501 Opplæring, kurs 35 799,00 80 000,00

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 8 839,00 20 000,00

11701 Transportutgifter 335,45 0,00

11704 Bompenger/parkeringsavgift 1 246,90 0,00

11952 Kontingenter 6 500,00 7 100,00

12004 IT-utstyr 0,00 20 000,00

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 395 500,00 475 000,00

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 1 537,58 3 000,00

17291 MVA-ref.krav fra drift -1 537,58 -3 000,00 

636 076,10 786 700,00

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 2 449 876,10 2 600 500,00

KDA 9.8.2018
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Budsjett 2018

Art Art (T) Budsjett 2018

1701 Kommunerevisjonen

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 859 100

1 859 100

1705 Kontrollutvalget

10801 Godtgjørelse folkevalgte 153 000

10990 Arbeidsgiveravgift 23 000

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 6 000

11152 Bevertning 8 000

11501 Opplæring, kurs 90 000

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 20 000

11952 Kontingenter 7 000

12004 IT-utstyr 4 000

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 486 900

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 3 000

17291 MVA-ref.krav fra drift -3 000 

797 900

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 2 657 000

KDA,  9.8.2018
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status tom. juli 2018

Art Art (T)

Regnskap tom. 

juli

Periodisert 

budsjett 2018 

tom. juli Avvik

1701 Kommunerevisjonen

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 1 414 358,00 929 550,00 -484 808,00 

1 414 358,00 929 550,00 -484 808,00 

1705 Kontrollutvalget

10500 Annen lønn 2 113,40 0,00 -2 113,40 

10801 Godtgjørelse folkevalgte 76 157,00 76 500,00 343,00

10990 Arbeidsgiveravgift 11 036,11 11 500,00 463,89

11004 Abonnementer aviser/tidsskrifter 2 125,00 3 500,00 1 375,00

11152 Bevertning 5 958,00 4 666,69 -1 291,31 

11304 Internett 787,50 0,00 -787,50 

11403 Gaver ved representasjon 454,50 0,00 -454,50 

11501 Opplæring, kurs 33 988,95 90 000,00 56 011,05

11601 Skyss- og kostgodtgjørelse (NB kun via lønnsystem!!) 3 144,20 11 662,00 8 517,80

11708 Transportutgifter - kun lønn 1 337,50 0,00 -1 337,50 

11709 Bompenger/parkering - kun lønn 931,20 0,00 -931,20 

11952 Kontingenter 10 000,00 7 000,00 -3 000,00 

12004 IT-utstyr 0,00 2 331,00 2 331,00

12702 Kontrolloppgaver 60 000,00 0,00 -60 000,00 

13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager 183 000,00 243 450,00 60 450,00

14291 MVA-kompensasjon på vederlag 2 776,80 1 750,00 -1 026,80 

17291 MVA-ref.krav fra drift -2 776,80 -1 750,00 1 026,80

391 033,36 450 609,69 59 576,33

Sum Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen 1 805 391,36 1 380 159,69 -425 231,67 

KDA, 9.8.2018
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Arkivsak-dok. 18/00032-8 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 28.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 25.09. 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Temark Høstkonferanse 14.11.2018 Bø hotell 

 Oppfølging av Forvaltningsrapport «samfunnsansvar i anskaffelser kommer i desember møtet. 
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Arkivsak-dok. 18/00045-8 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Porsgrunn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 25.09.2018  

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

Saksopplysninger: 
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