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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 02.12.2015 kl. 9:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00013 

  
Tilstede:  Dag Erichsrud, 

Anne Marie Indseth 

Per Ove Width 
  

Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  

Forfall:  Ingen 
  

Andre: Kommunalsjef Johnny Steinsvåg, Tjøme kommune 
Økonomisjef Laila Rognaldsen, Tjøme kommune  
Revisor Rune Johansen, KPMG 

Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen, VIKS  
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl 09.05. 
Alle saker ble behandlet for åpne dører.  

 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

21/15 15/00013-1 Godkjenning av protokoll 14.10.15, Tjøme 2 

22/15 15/00067-1 
Presentasjon - kontrollutvalget, revisor, sekretariatet, 

Tjøme 
3 

23/15 15/00067-2 
Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjemaer, 
Tjøme 

3 

24/15 15/00067-3 Kontrollutvalgets - funksjoner og oppgaver, Tjøme 4 

25/15 15/00072-2 

Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

"Organisering, samhandling innen helse- og 
velferdstjenestene", Tjøme 

4 
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26/15 15/00071-2 Revisjonsplan 2015, Tjøme 5 

27/15 15/00071-1 Uavhengighetserklæring fra revisor, Tjøme 6 

28/15 15/00072-1 Innspill til overordnet analyse, Tjøme 6 

29/15 15/00067-7 Møteplan 2016, Tjøme 7 

30/15 15/00067-6 
Valg av representant og vararepresentant til styret i 
VIKS, Tjøme 

8 

31/15 15/00067-4 Referatsaker, Tjøme 8 

32/15 15/00067-5 Eventuelt, Tjøme 9 

33/15 15/00071-5 
Valg av revisor vedrørende sammenslåing av Nøtterøy 

og Tjøme kommuner 
9 

    

 
 
Saker til behandling 

21/15 Godkjenning av protokoll 14.10.15, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 21/15 

 
 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 21/15 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Vedtak  

 

Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.10.15 godkjennes. 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
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22/15 Presentasjon - kontrollutvalget, revisor, sekretariatet, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 22/15 

 

 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 22/15 

 
Møtebehandling 

Kontrollutvalgsmedlemmene, revisor og sekretariatet presenterte seg. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Informasjonen tas til orientering. 
 
 

 
 

 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

 
 

 

23/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelser, skjemaer, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 23/15 

 
 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 23/15 

 
Møtebehandling 

Møtedager og tidspunkt ble diskutert. Hvert enkelt kontrollutvalgsmedlem må sørge 
for å innlevere bilag om møtegodtgjøring til administrasjonen for anvisning og 

utbetaling.  
 
Votering 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget vil hovedsakelig holde sine møter på tirsdager kl.09.00 i 
kommunestyresalen. 

 
 

 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
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24/15 Kontrollutvalgets - funksjoner og oppgaver, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 24/15 

 
 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 24/15 

 
Møtebehandling 

Sekretariatet informerte om kontrollutvalgets mandat og funksjon og gjennomgikk 
fremlagte notat. Spørsmål ble besvart. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Informasjonen tas til orientering 
 
 

 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
 
 

 

25/15 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Organisering, 
samhandling innen helse- og velferdstjenestene", Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 25/15 

 

 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 25/15 

 
Møtebehandling 

Revisor Rune Johansen orienterte om innholdet i rapporten og viste til anbefalingen. 

Kommunalsjef Johnny Steinsvåg redegjorde om bemanningssituasjonen og hvilke 
utfordringer tjenestekontoret har. Bestiller-utfører-modellen har vært prøvd i 

underkant av 2 år, og Tjøme kommune vil fortsatt arbeide med å forbedre de daglige 
rutiner. Rapporten ble diskutert og spørsmål besvart.     
 
Votering 

Enstemmig 
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Vedtak  

Kontrollutvalget viser til KPMG`s rapport ” Organisering, samhandling innen helse- og 
velferdstjenestene ” med anbefalingen fra revisor. 

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området. 

Forutsatt at bestiller-utfører-modellen videreføres, må det legges til rette for at 
prinsippene i modellen kan etterleves.  

 

Kontrollutvalget ber administrasjonen innen 6. september 2016 orientere 
kontrollutvalget om oppfølgingen av anbefalingen. 

 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 

 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 

Kommunestyret viser til vedtaket i kontrollutvalget og rapporten ” Organisering, 
samhandling innen helse- og velferdstjenestene ” med anbefalingen fra revisor.  
 

Kommunestyret har registrert at rådmannen i stor grad har fokus på området. 
Forutsatt at bestiller-utfører-modellen videreføres må det legges til rette for at 

prinsippene i modellen kan etterleves.  
 

Kommunestyret ber administrasjonen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av 

anbefalingen innen 6. september 2016. 
 
 

 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
 

26/15 Revisjonsplan 2015, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 26/15 

 
 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 26/15 

 
Møtebehandling 

Revisor Rune Johansen informerte blant annet om risiko og vesentlighet, områdene 
som blir kontrollert, internkontroll, investeringsregnskapet vedrørende skille mellom 
drift og innvestering, MVA-kompensasjon og beregnet vesentlighetsgrense. Pr. dags 

dato hadde revisor ingen funn å melde. 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Revisjonsplanen 2015 tas til orientering. 
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Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

 
 

27/15 Uavhengighetserklæring fra revisor, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 27/15 

 

 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 27/15 

 
Møtebehandling 

Saken ble behandlet. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til Tjøme kommune for 
regnskapsåret 2015 tas til orientering. 
 

 
 

 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

 
 

 

28/15 Innspill til overordnet analyse, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 28/15 

 
 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 28/15 

 
Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud var med utvalget på telefon, og han holdt 
et lite innlegg. Spørsmål ble besvart, og det ble avklart at det skal være et møte med 

revisjon i januar 2016 for å få flere innspill fra administrasjonen og virksomheter i 
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Tjøme kommune. Da skal også kontrollutvalgsmedlemmene bli invitert.  Innspill fra 
medlemmene og sekretariatet ble notert ned.  
 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Innspill fra nåværende kontrollutvalgsmedlemmer og tidligere 

kontrollutvalgsmedlemmer medtas i en risiko- og vesentlighetsvurdering. Vurderingen 
skal danne grunnlaget for en overordnet analyse og forslag til plan 2016 – 2019 for 

forvaltningsrevisjon. Forslag til "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 og plan for 
selskapskontroll 2016 – 2019" behandles i kontrollutvalget i mars 2016.  
 

 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
 

 
 

29/15 Møteplan 2016, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 29/15 

 

 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 29/15 

 
Møtebehandling 

Saken ble behandlet. 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Møteplan 2016 for kontrollutvalget i Tjøme 
Tirsdag, 01. mars 
Tirsdag, 10. mai 

Tirsdag, 20. september 
Tirsdag, 01. november 
 

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner kl 09.00. 

 
 

 
 
 

 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
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30/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS, 
Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 30/15 

 

 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 30/15 

 
Møtebehandling 

Saken ble diskutert. Kontrollutvalget vil følge tidligere praksis med at leder blir valgt 

som representant og nestleder blir valgt som vararepresentant. Representant og 
vararepresentant i VIKS styret tiltrer fra 01. januar 2016. 
 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Vedtak  

 
Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud ble valgt som representant og nestleder Anne 

Marie Indseth ble valgt som vararepresentant i VIKS styret fra 01.01.2016. 
 
  

 
 

 
 

31/15 Referatsaker, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 31/15 

 

 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 31/15 

 
Møtebehandling 

Det ble referert til VIKS-Opplæringen den 30.11.15 som ga deltakerne en oversikt 

over kontrollutvalgets handlingsrom og arbeidsmåter. Utvalgsmedlemmene var 
fornøyd med arrangementet. 

 
NKRF (Norges kommunerevisor forbund) arrangerer den årlige 
kontrollutvalgskonferansen 3. og 4. februar 2016 på Gardermoen.  Utvalget vil melde 

på to deltakere. 
 

Det ble vist til bladet "Kommunerevisoren" og utvalget vil abonnere på det i denne 
perioden. 
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Votering 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Sekretariatet melder på to deltakere til NKRF`s  kontrollutvalgskonferanse i 2016. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sørge for at alle medlemmene i utvalget får 
abonnere på bladet "Kommunerevisoren". 
 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
 

 
 

32/15 Eventuelt, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 32/15 

 

 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 32/15 

 
Møtebehandling 

Ingen saker 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

33/15 Valg av revisor vedrørende sammenslåing av Nøtterøy og 
Tjøme kommuner 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Tjøme 02.12.2015 33/15 

 
 
Kontrollutvalget i Tjøme har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 33/15 

 
Møtebehandling 

Sekretariatet opplyste om saken, og det ble vist til erklæringen fra revisjonen. 
Kontrollutvalget diskuterte og spørsmål ble besvart. 

 
 



 10  

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller på at KPMG  AS velges som revisor for en eventuell 
fellesnemnd. 
 

 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
 
Neste møte i kontrollutvalget i Tjøme kommune blir den 1. mars 2016. 
 

Revetal, 03.12.15 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 

 
 

Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 



 
 

 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00066-1 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

KONTROLLUTVALGET OG POLITISK LEDELSE - FORVENTNINGER 
OG SAMARBEID, TJØME 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Informasjonen tas til orientering. 

 
Vedlegg:  

Ingen 

 
Saksframstilling: 
Ordfører er invitert for å orientere om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og 
samarbeid. 

 



 
 

 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00066-2 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

KONTROLLUTVALGET OG ADMINISTRATIV LEDELSE - 
FORVENTNINGER OG SAMARBEID, TJØME  

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra rådmann tas til orientering. 

 
Vedlegg:  

Ingen 

 
Saksframstilling: 
Rådmannen er invitert for å orientere om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger 
og samarbeid. 

 
 



 
 

 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00073-1 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
1. Utkastet til «Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune» vedtas 

som årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune. 

2. Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Tjøme kommune oversendes 
kommunestyret. 

 
 
Vedlegg:  

Utkast til Årsrapport fra kontrollutvalget 2015 i Tjøme kommune. 

 
Saksframstilling: 
 
Saksopplysninger: 
 

Kontrollutvalget skal jf. kommuneloven §77 pkt. 6, informere kommunestyret om sitt 
arbeid. Årsrapporten oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2015. 
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Å R S R A P P O R T  2 0 1 5 
 

F O R 
 

K O N T R O L L U T V A L G E T  I  T J Ø M E  K O M M U N E 
 
 

1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, 
OPPGAVER OG SAMMENSETNING 
 
Hjemmel 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 og 13 ”Internt tilsyn og kontroll”. I medhold 
av loven har kommunaldepartementet fastsatt ; ”Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” som nærmere definerer 
utvalgets oppgaver. 
 

 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, føre løpende tilsyn 
med forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 
• påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder å holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 

• avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
• påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 
• påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 
• utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
• rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 
• påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp 
• påse at det gjennomføres selskapskontroll 
• utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 
• rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 
• innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 
• utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen 
• vurdere henvendelser fra innbyggerne  
• stille krav til kommunens etiske nivå i dagligvirke i den totale 

virksomhet og i miljømessig sammenheng. 
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Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av 
medlemmene skal være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven 
§ 77 nr. 1. 
 

 
Kontrollutvalget i Tjøme hadde følgende sammensetning i forrige 
valgperioden fra og med oktober 2011 - 2015: 

  Anne Marie Indseth (Ap), leder 
Dag Erichsrud (H), nestleder 
Einar Hagelund (Frp), medlem 
John Magne Toresen (Frp), varamedlem 
Edgar Werner (H), varamedlem  
Jan Willy Abrahamsen (Ap), varamedlem 
 
Kontrollutvalget i Tjøme kommune består i nåværende valgperiode fra 
og med oktober 2015 - 2019  av følgende medlemmer: 
Dag Erichsrud (H), leder  
Anne Marie Indseth (Ap), nestleder 
Per Ove Width, (Frp), medlem 
John Marthiniussen (H) varamedlem 
Jørn Fuglår (Ap), varamedlem 
Einar Hagelund (Frp), varamedlem 
 
 
 

2. KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2015  
 
I 2015 har kontrollutvalget hatt 4 møter og 33 saker.  
 
Lovpålagt revisjon i 2015 av kommuneregnskapet  i Tjøme kommune er 
utført av KPMG. 
 
 
Regnskapsrelaterte saker 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tjøme kommunes regnskap og 
årsmelding for 2014: 
 
Kontrollutvalget behandlet Tjøme kommuneregnskap i maimøtet. 
Driftsregnskapet  hadde et mindreforbruk i 2014. 
Investeringsregnskapet var avsluttet i balanse med kr.0,-. 
Kontrollutvalget var bekymret for den økte lånegjelden. Økt gjeld 
reduserer handlefriheten til kommunen.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal være formannskapet i 
hende slik at denne kan tas hensyn til før formannskapet avgir 
innstilling til kommunestyret.  
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Vurdering av finansreglementet 
Kontrollutvalget bestilte en gjennomgang og vurdering av 
finansreglementet. Økonomisjefen kommenterte foreslåtte endringer i 
finansreglementet i maimøtet. Kontrollutvalget ble forelagt endelige 
endringer i finansreglement og revisors vurdering i oktobermøtet etter at 
det var fremlagt for kommunestyret.  
 
Nummererte revisorbrev   
Det er ikke mottatt noen nummererte revisjonsbrev i 2015.  
 
Revisjonsplan 
I desembermøtet 2015 ble utvalget orientert om revisjonsplanen.  
Planen ble gjennomgått blant annet vedrørende fokusområder, 
internkontroll og angrepsvinkel. Revisors informasjon ble tatt til 
orientering. 
 
 
Forvaltningsprosjekter m.v.  
Behandlinga av "Forvaltningsrevisjon av organisering, samhandling og 
saksbehandling innen helse og velferdstjenestene" 
Forvaltningsprosjektet "Forvaltningsrevisjon av organisering, 
samhandling og saksbehandling innen helse og velferdstjenestene" ble 
bestilt i februarmøtet og prosjektplanen ble behandlet i mai 2015. På 
oktobermøtet ble utvalget orientert om status i arbeidet. Rapporten ble 
behandlet i desember, og kontrollutvalget hadde registrert at 
rådmannen i stor grad hadde fokus på området. Kontrollutvalgets 
vedtak inneholder blant annet : " Forutsatt at bestiller-utfører-modellen 
videreføres, må det legges til rette for at prinsippene i modellen kan 
etterleves". Rapporten ble sendt til kommunestyret for behandling. 
Administrasjonen skal gi en tilbakemelding om oppfølgingen i 
september 2016. 
 
Bestilling av "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" og "Plan for 
selskapskontroll 2016 – 2019" 
I maimøtet ble "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" og "Plan for 
selskapskontroll 2016 – 2019" bestilt fra KPMG. På desembermøtet 
noterte revisjonen ned innspill fra det nye kontrollutvalget.  
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Hjemmetjenesten" 
I novembermøtet  2014 ble rapporten behandlet og revisor gjennomgikk 
tiltakene. Sekretariatet gjennomgikk tiltakene opp mot rådmannens 
svar. 
 
I oktober 2015 gav administrasjonen en redegjørelse for oppfølging av 
tiltakene i forvaltningsrevisjonsrapporten " Hjemmetjenester”  som ble 
tatt til orientering. 
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Selskapskontroll  
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.v. Kontrollen beskrives i forskriften som to 
hovedaktiviteter som er vesensforskjellige: 
 

• Eierskapskontroll (kontroll med hvordan kommunen utøver 
eierstyringen i selskapet) 

• Forvaltningsrevisjon i selskapet 
 

Kontrollutvalget er positiv til at det legges opp til samarbeid om 
selskapskontroll i de interkommunale selskapene Tjøme kommune er 
medeier i.  
 

Tjøme kommune har eierinteresser i følgende selskaper som har en 
eierandel på 4% eller mer og som i henhold til regelverket omfattes av 
selskapskontroll : 
 Tønsberg Hovedfinans AS , eierandel 4,% 
  Gigafib Holding AS , eierandel 11,67% 
 
Kommunens eierandeler i ovennevnte selskaper vurderes som lav, og i 
øvrige firmaer er eierandelen under 4 prosent. Det er ikke gjennomført 
selskapskontroll i 2015. 

 
 Utviklingsoppgaver 
 
 Folkevalgtopplæring 

I februarmøtet bad kontrollutvalget om at kommunestyret blir orientert 
om kontrollutvalgets oppgaver og at kontrollutvalgsmedlemmene skulle 
få opplæring på lik linje med øvrige folkevalgte vedrørende den 
generelle opplæringen av folkevalgte ved nyvalget. Dette ble fulgt opp i 
november 2015. 
 
Opplæring arrangert av VIKS 
Den 30. november holdt sekretariatet, VIKS et felles arrangement  for 
alle sine eiere, kontrollutvalgsmedlemmene 11 kommuner og 
fylkeskommunen i Vestfold. I tillegg var Sandefjord og Stokke invitert. 
Svelvik kommune var ikke invitert da de skal sammenslås med 
Drammen. På arrangementet ble erfaringer utvekslet. Det var flere 
foredrag med fokus på kontrollutvalgets funksjoner og oppgaver. 
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Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  
   

 Innstilling på valg av revisor til fellesnemnd ved en 
kommunesammenslåing 
 Kontrollutvalget behandlet valg av revisor vedrørende eventuell 
sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme kommuner i desembermøtet. 
Kontrollutvalget innstilte på KPMG AS som revisor for en eventuell 
fellesnemnd.   

.  
Uavhengighetserklæring 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 
forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin uavhengighet. Erklæringen 
er en vurdering av oppdragsansvarlig revisors forhold til Tjøme 
kommune. Revisor la frem uavhengighetserklæring for kontrollutvalget i 
august  som ble behandlet i desember 2015.  

 
Skatteregnskapet 2014 
Årsrapporten og kontrollrapporten ble diskutert og tatt til orientering i 
februarmøtet. Skatteoppkreverens virksomhetsplan og aktivitetsplan 
2015 ble fremlagt på maimøtet 2015. 
 
 

 Kontrollutvalgets sekretariat: 
Sekretariatstjenesten utføres av Vestfold Interkommunale 
KontrollutvalgsSekretariat (VIKS).  

 For forrige periode 2012-2015 var kontrollutvalgsleder Anne Marie 
Indseth og nestleder i kontrollutvalget Dag Erichsrud  henholdsvis valgt 
som representant og vararepresentant til VIKS – styret. I nåværende 
periode 2015 – 2019 ble kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud og 
nestleder Anne Marie Indseth  valgt til henholdsvis representant og vara 
representant i VIKS-styret.  
 
Sekretariatet har tre ansatte i 100 % stillinger. Daglig leder er Orrvar 
Dalby, rådgiver Gaute Hesjedal og rådgiver Heidi Wulff Jacobsen.  
 
Budsjett: 
For 2015 ble det bevilget kr. 506.000,- til området "Til tilsyn og kontroll".  
Beløpet fordelte seg som følger:  
Revisjonstjenester fra KPMG     kr    242.000,- 
Forvaltningsrevisjon, overordnet analyse  kr      75.000,- 
Kjøp av andre tjenester, selskapskontroll,  kr      30.000,- 
Sekretariatstjenester fra VIKS    kr    122.000,- 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj. kr      37.000,- 
 
Til kontrollutvalget ble det i 2016 foreslått  
et budsjett fordelt som følger: kr. 574.000,-. 
Revisjonstjenester fra KPMG    kr    224.000,- 
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Forvaltningsrevisjon, overordnet analyse  kr    150.000,- 
Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr      30.000,- 
Sekretariatstjenester fra VIKS    kr    125.000,- 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj. kr      45.000,- 
 
Kommunestyret behandlet budsjettet for tilsyn og kontroll i desember 
2015 og vedtok foreslått budsjettet for 2016. 

          
Kontakt med administrasjonen: 
Rådmannen og representanter fra administrasjonen har gitt flere 
orienteringer m.v. i kontrollutvalgsmøtene. Det har vært et godt 
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunens administrasjon i 
2015. 
 

 
 

Re, 12. januar 2016 
for leder av kontrollutvalget på Tjøme kommune, Dag Erichsrud  

     
 
  Heidi Wulff Jacobsen  

rådgiver i VIKS 
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Arkivsak-dok. 16/00025-2 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

BEHANDLING AV OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019, TJØME 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 og 2019 i Tjøme kommune med følgende  

rekkefølge: 

 Utfordringer knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

 IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  

 Opplæringsloven/spesialundervisning organisering og 

samarbeid 

 Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og lagring  

 Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 
innkreving  

 Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og behov  

 Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 

nsprosjekt Tema 
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og tilføye nye prosjekter. 
3. Endringer i planen oversendes kommunestyret til orientering.  Hvis 

endringene i planen fører til økning av den økonomiske rammen som er 

vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 

 
Vedlegg:  

Overordnet analyse er vedlagt utkastet til plandokument «Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016 – 2019» 

 
Saksframstilling: 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

kommunene. I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide 
forslag til plan for forvaltningsrevisjon minst en gang i hver valgperiode.  Iht. 



 

  
2 

departementets kommentarer til kommuneloven § 10 kan slike planer utarbeides 
oftere.   
 

Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket 

”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres vurderinger på hvilke 
områder m.v. av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 

 
For inneværende valgperiode skal overordnet analyse og planene for 2016-2019 

være behandlet i løpet av 2016. Forslagene skal vedtas av kommunestyret selv, men 
kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 
I kontrollutvalgsmøte 13. mars 2012, sak 07/12 ble overordnet analyse til plan for 
forvaltningsprosjekter for Tjøme kommune for perioden 2016 – 2019 bestilt. Analysen 

for planen er utarbeidet av KPMG, og innspill til forvaltningsplanen fra 
kontrollutvalgsmedlemmene er hensyntatt.  Overordnet analyse ble mottatt 15.02.16. 
Den overordnede analysen skal danne en vesentlig del av grunnlaget for 

kontrollutvalgets prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden.  
 

Det legges i dette møtet opp til drøfting av aktuelle prosjekter med endelig prioritering 

av forvaltningsprosjekter for 2016 – 2017. Det gjøres oppmerksom på at innstilingen 
viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon skal fremlegges for behandling i kommunestyret.  
 

 
. 
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1 Bakgrunn og formål 
1.1 Bakgrunn 

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.  

 

Kontrollutvalget i Tjøme kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon som skal gjelde i perioden 2016-2019.   

 

1.2 Formål 

Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon 

i fireårsperioden 2016-2019.  

 

For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet. Analysen 

gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon de neste årene.   

 

Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale 

virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalget 

sin prioritering av områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i planperioden. 
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2 Fremgangsmåte og 
involvering 

 
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, teoretisk fundament og 

vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen.  

 

2.1 Innsamling av data 

I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt analyser knyttet til risiko for manglende kontroll med 
vesentlige sider ved virksomheten og tjenestene. Av den grunn har vi fokusert på å gjennomføre 
analyser med utspring i risiko og vesentlighet.  
 
Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret 
prioriterer for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder som har 
en iboende risiko, vesentlig grad av uønskede konsekvenser dersom risiko inntreffer og som det 
potensielt vil være nyttig å gjennomføre revisjon på; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra 
administrasjonens ståsted og nyttig sett ut i fra et brukerperspektiv til kommunen. Dette har innebåret 
at vi i arbeidet har tatt høyde for områder hvor revisjon kan ha verdi for kommunen i et forbedrings- og 
læreøyemed og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter. Det vil si at et revisjonsprosjekter ikke bare 
ser tilbake på hva som har skjedd, men at man kan gå inn på pågående prosjekter og prosesser hvor 
revisjonen kan være fundament for korrigerende grep.  
 
Av den grunn har vi gjennomført en prosess som har innebåret et samspill med ulike deler av 
kommunen; administrasjon, tillitsvalgte og politikere fra henholdsvis kontrollutvalg og kommunestyre. 
Dette har vært viktig for å kunne finne de "rette" områder og risikoer for revisjon. 
 
Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker: 
 
1) Kartlegge og forstå kommunen 
2) Arbeidsmøte med kommunen for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon 
3) Dokumentere analyse 
 
Illustrert har prosessen vært slik: 
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Teoretisk fundament og vesentlige hensyn 

Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO 

ERM
1
 og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved 

virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut prosjekt i 4 overordnede steg. Dette kan 

illustreres slik
2
: 

 

 

 

                                                      
1 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en internasjonalt 

innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter. 

2 De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret. 

1
• Bestilling og innspill fra kontrollutvalget

2
• Gjennomgang av eksisterende overordnet analyse og plan; fokus på gjennomførte revisjoner og 

kontroller

3

• Gjennomgang av relevante dokument;  bla. årsmelding, kommuneplan, årsbudsjett med kommentarar, 
saker i kontrollutvalet, KOSTRA statistikk,  fylkesmannen sine tilsyn, kommunestyrevedtak  

4

•Arbeidsmøte med adminstrasjon (stab -og enhetsledere), tillitsvalgte/hovedverneombod, politiske 
gruppeledere og kontrollutvalg. 

5

• Oppsummering av resultat og utarbeiding av overordnet analyse. Oversendt til kontrollutvalget

Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige område

Prioritering av risikoområde

Valg av 

prosjekt
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I felles arbeidsmøte ble risikoområder vurdert i forhold til sannsynlighet for at risiko inntreffer og 

konsekvens av risiko. For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet: 

 

– Liv og helse 

– Sikring av verdier 

– Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet  

– Kostnadseffektivitet/produktivitet 

– Politisk aktualitet 

 

      
Analysen av identifiserte områder og risiko er kategorisert i følgende matrise: 

 

 
 
 
Den videre prosessen innebærer at kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer 

plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller 

enkeltstående revisjoner. Det er og ved bestilling av enkeltstående revisjoner at området/risikoen 

spisses og operasjonaliseres i forhold til hva og hvordan revisjonen skal innrettes. Med andre ord, den 

overordnete analysen identifiserer først og fremst områdene for forvaltningsrevisjon, mens en ved 

bestillingen av enkeltstående prosjekter spisser og operasjonaliserer hvilke temaer som skal bli 

gjenstand for revisjon.  

 

2.2 Metode 

For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data: 

 

 Dokumentanalyse    

KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet årsmelding og 

økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk, kommuneplan og årsbudsjett. 

 

 Arbeidsmøte 

Et felles arbeidsmøte for kontrollutvalget, politiske gruppeledere, ledergruppen og tillitsvalgte i 

kommunen.   
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3 Analyse  
Nedenfor presenteres områder/risikoer som er vurdert som særlig relevante for revisjon; det vil si 

områder/risikoer som er kategorisert med betydelig konsekvens og betydelig grad av sannsynlighet. 

 

I vedlegg er alle identifiserte og vurdere områder/risikoer presentert. 

 

Områdene nedenfor blir presentert i fire ulike bolker: 

 Generell drift 

 Regulatoriske risikoer 

 Økonomiske risikoer 

 Mål, strategi og vedtak 

 

3.1 Generell drift 

 Etikk og habilitet 

I 2014 hadde Tjøme kommune et særskilt fokus på etikk gjennom sitt etikkprosjekt der alle ansatte jobbet 

med etiske refleksjoner innenfor sine sektorer og funksjoner. Tjøme kommune er medlem av Transparancy 

international og har i 2013/2014 deltatt i et antikorrupsjonsnettverk arrangert av KS og Transparancy 

international. 

I arbeidsmøtet ble risiko for tap som følge  av interne og/ eller eksterne misligheter diskutert, og det var noe  

usikkerhet knyttet til hvilke rutiner og informasjonskanaler kommunen har for å forhindre misligheter/ 

inhabilitet i saksbehandling, samt hvordan det gis opplæring i det å varsle eller melde inn avvik.  

En forvaltningsrevisjon kan undersøke kjennskap og etterlevelse av rutiner ute i virksomheten. En revisjon 

kan også se på kommunens varslingskanaler og vurdere i hvilken grad kommunen har system for å melde 

inn og følge opp mistanke om brudd på lovkrav og/ eller etiske retningslinjer.  

 IKT 

I økonomiplanen for 2016-2019 presenteres en forventning om at IKT vil trenge mer ressurser i tiden 

fremover. Dette henger rett og slett sammen med kravet til personsikkerhet og brukernes krav til at 

tjenestene må fungere hele døgnet. Man klarer ikke å organisere seg bort fra denne realiteten, men måten 

man organiserer seg på vil ha betydning for hvor effektivt man kan drifte IKT-tjenestene.  

Den økende bruken av digitale tjenester og installasjoner fordrer styrkede sikkerhetsmekanismer i 

kommunen, og kommunen bør ha en bevisstgjøring og strategi for hvordan fremtidige utfordringer skal 

møtes. 

Teknisk sektor, skolene og helse- og omsorgssektoren er alle avhengige av gode IKT-systemer. I 

økonomiplanen for 2016-2019 går det blant annet frem at skolene merker reduksjonen som er gjennomført 

innen IKT-avdelingen.  Daglig bruk av  maskinparken, samt at prøver og eksamner foregår digitalt, gjør 

arbeidsprosessene sårbare. Tilgjengeligheten til nødvendig support både for elever og lærere er betydelig 

redusert. 

Innenfor helse utvikles velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og bedre muligheter for å klare 

seg selv i hverdagen. Bruk av trygghetsskapende teknologi kan bidra med å tilrettelegge for utnyttelse av 

ansattes tid på en annen måte. Utfordringen for en liten kommune vil selvsagt være å ha et tilstrekkelig 
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tiltaksapparat med kraft til å gjennomføre endringer på en smart måte. Ny teknologi medfører også sårbarhet, 

og det oppleves usikkert at kommunen ikke har anledning å ha it-støtte  24/7
3
.  

I arbeidsmøtet ble det pekt på store forbedringsmuligheter innenfor IKT-området i kommunen. Det ble blant 

annet nevnt at kommunen gjerne skulle hatt mer tilfredsstillende IKT-verktøy, og at de mangler et helhetlig 

fokus på IKT-investeringer. Det er også risikoer knyttet til at kommunen nå går inn i en 

omorganiseringsprosess som følge av kommunesammenslåing.  

Konsekvensen av å ha IKT-systemer som ikke er fullstendig utviklet og integrert, kan potensielt sett være 

store. I helse- og omsorgssektoren blir velferdsteknologi en stadig større del av hverdagen, og det kan i 

verste fall stå om liv og helse. Negativt omdømme, ineffektivitet og økonomisk tap er andre konsekvenser.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel: 

– Kartlegge kommunens arbeid med å prioritere, planlegge og gjennomføre IKT-investeringer, og 

vurdere om det foreligger noen forbedringsområder.  

– Gjennomgå kommunens kontroll, drift og vedlikehold av IKT-systemer. 

– Vurdere hvordan kommunens strategier, planer og investeringer innenfor IKT-området i kommunen 

etterleves. 

– Kartlegge hvordan kommunen jobber for å avdekke og redusere potensielle IKT-risikoer.  

 

En forvaltningsrevisjon innenfor IKT kan gjennomføres med formål å avdekke muligheter, behov og 

forbedringsområder som kommunen kan dra nytte av i arbeidet med å etablere en ny kommune. 

 

 Post og arkiv  

Formålet med Arkivloven er å sikre at alt som har kulturelt eller forskningsmessig verdi eller som inneholder 

rettslig eller viktig forvaltningsmessig verdi, blir arkivert, slik at informasjonen blir skikkelig ivaretatt og gjort 

tilgjengelig for ettertiden. Hovedregelen i Offentlighetsloven er at alle saksdokumenter, journaler og lignende 

register, er åpent for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan med andre ord kreve 

innsyn i saker, noe som krever god kompetanse i kommunen for å kunne vurdere hva som kan og ikke kan 

offentliggjøres.  

 

I arbeidsmøtet ble kommunens post- og arkivfunksjonen løftet frem som et dagsaktuelt område for en 

forvaltningsrevisjon. Kommune vil da kunne ta tak i eventuelle forbedringsområder før kommune-

sammenslåingen. Et mulig risikoområde som ble trukket frem, var at kommunen mangler en arkivar. Dersom 

det er ansatte uten relevant arkivfaglig kompetanse, øker sannsynligheten for feil.  

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke rutiner og systemer kommunen har for å sikre at 

sentrale krav i Forvaltningsloven, Arkivloven og Offentlighetsloven blir fulgt, herunder ivaretakelse av rettslig 

og/ eller forvaltningsmessig dokumentasjon, og rutiner som sikrer lovens krav til organisering av arkiv, 

arkivsystem og lagringsmedium. 

 

En forvaltningsrevisjon innenfor post og arkiv kan gjennomføres med formål å avdekke muligheter, behov 

og forbedringsområder som kommunen kan dra nytte av i arbeidet med å etablere en ny kommune. 

 

 Helse og omsorg  

I økonomiplanen for 2016-2019 gis det en generell omtale av pleie- og omsorgsenhetene i kommunen. Det 
går blant annet frem at Tjøme kommune står ovenfor krevende omsorgsutfordringer knyttet til et økende 
antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på personell og frivillige ytere av omsorg. I den forbindelse er 
det viktig for kommunen å vurdere arbeidsmetoder, turnuser, bruk av hele kontra reduserte stillinger, ny 
velferdsteknologi og bruk av teknologien på nye måter som kan bidra til at flere kan mestre egen hverdag 
eller sin livssituasjon på bedre måter.  
 

                                                      
3 Fra økonomiplanen 2016-2019 
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I henhold til pleie- og omsorgsplanen for Tjøme kommune er det behov for tiltak som kan utsette og 
forebygge at brukere får behov for heldøgns omsorg, og erfaringer viser at veiledning og bistand i 
hjemmesituasjonen kan redusere behovet. Forekomst av demens i Tjøme kommune er økende i henhold til 
tall fra SSB. I henhold til kommuneproposisjonen 2015 vil regjeringen at tjenestetilbudet til personer med 
demens skal styrkes. Tjøme kommune har behov for et demensteam. 
 
I arbeidsmøtet ble det foreslått en forvaltningsrevisjon med siktemål å se på kommunens rutiner for å sikre 
god pasientflyt, som gjør at alle får de tjenestene de har krav på til rett tid. Et annet forslag var å se på 
vedtaksoppfølgingen og evaluering av tjenester.  
 
Siden konsekvensene av å ha en helse- og omsorgstjeneste som ikke fungerer optimalt kan være svært store 
for enkeltindivid, er helse- og omsorg satt som er prioritert område. I forrige plan for forvaltningsrevisjon var 

både hjemmetjenesten og boligbaserte tjenester et prioritert område uten at det ble gjennomført en 

forvaltningsrevisjon om temaet.  

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:  

– Kompetanseheving og rekruttering 

– God pasientflyt 

– Saksbehandling og vedtaksoppfølging 

– Bruk av individuelle planer 

– Bruk av brukerpersonlig assistent 

– Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger 

hensiktsmessige rutiner og om rutinene blir etterlevd. 

 

 Rus og psykiatri 

I økonomiplanen for 2016-2019 går det frem at Vestfold kan forvente en økning av ungdommer med psykiske 

problemer/ utfordringer. Dette basert på en undersøkelse av Ungdata. Selv om undersøkelsen for Tjømes del 

ikke var like entydig på dette området, er det grunn til å anta at samme utvikling gjør seg gjeldende på Tjøme. 

Dette er også erfaringen skolene har. Behovene sies å være større enn det som kan tilbys i dag. Videre går 

det frem i planen at kommunen bør ha fokus på spesifikke behov som mennesker med rusproblemer, 

funksjonshemninger, demenssykdom og psykiske vansker ofte har, og at arbeidet med forebygging rettet 

mot rus og psykiatri og radikalisering bør styrkes gjennom økt fokus på SLT/forebyggende arbeid.  

 

Her kan en forvaltningsrevisjon kartlegge hvilke rutiner kommunen har for å sikre gode tjenester til 

innbyggere i kommunen med utfordringer innenfor rus- og psykiatrifeltet, samt se hvordan ulike enheter i 

kommunen og andre samarbeidspartnere samhandler slik at det blir gitt godt koordinerte tjenester. Særlig 

viktig er dette i arbeidet med barn og unge, og i overgangen mellom barn og voksen.  

 

Rus- og psykiatritjenesten var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Tjøme kommune, 

men det ble ikke gjennomført en forvaltningsrevisjon om temaet. 

 

3.2 Regulatoriske risikoer 

 Opplæringsloven / spesialundervisning  

 

KOSTRA-tall viser at kommunen har flere barnehagebarn som mottar styrket tilbud sammenlignet med 

gjennomsnittet i Kostragruppe 1, samt fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet (hvis man ser bort fra 

Oslo). Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbudet til førskolebarn (eksl. minoritetsspråklige barn) ligger 

også noe høyere enn de vi sammenlignet med.   

 

På grunnskolen ser det litt annerledes ut; kommunen har færre barn som mottar spesialundervisning enn 

gjennomsnittet til både kostragruppen og fylket, og ligger på nivå med landsgjennomsnittet. Samtidig ser vi 

at Tjøme kommune har hatt enn økning i andel elever som mottar spesialundervisning de siste tre årene, noe 

som er motsatt utvikling enn det vi ser hos de andre.  
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I økonomiplanen for 2016-2019 sies det å være en økende tendens til behov for spesialundervisning i 

barnehagen samtidig som antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn øker, og at barnehagene utfordres på 

kompetanse, organisering og ressurser.  

 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge nærme omfang og utvikling av spesialpedagogiske tiltak 

i barnehager og på skoler, og forsøke å identifiserer årsaker der hvor Tjøme kommune skiller seg ut. En 

forvaltningsrevisjon kan også se på kommunens organisering og samarbeid med PPT, og vurdere iverksetting 

og oppfølging av vedtak.  

 

PPT var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon, uten at det ble gjennomført en revisjon om 

temaet.   

 

 Offentlige anskaffelser  

Kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Et siktemål med loven er at innkjøp skal være 

underlagt konkurranse, blant annet for at innkjøp skal bli prismessig gunstig. Dette er et komplisert regelverk 

som kan være utfordrende å etterleve. 

I arbeidsmøtet ble det stilt spørsmål om i hvilken grad offentlige anskaffelser blir benyttet ute i 

virksomhetene; om det foregår direkte anskaffelser som er i strid med lovkravene, og hvilke kontrollrutiner 

kommunen har.  Mangelfull etterlevelse av regelverket kan påvirke omdømmet til kommunen, i tillegg til at 

det kan påføre kommunen økonomiske sanksjoner/ gebyr. 

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens interne rutiner knyttet til innkjøp og bruk av 

rammeavtaler, og faktisk etterlevelse av regelverket. Et forslag som kom frem i arbeidsmøtet var å fokusere 

på andre områder i kommunen enn teknisk, ettersom sistnevnte trolig har størst kompetanse på området.  

   

 Arbeidsmiljø  

Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge ansettelsesforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt 

arbeidssituasjon for alle arbeidstakere.  Loven beskriver arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og ansvar. 

Den gir blant annet bestemmelser knyttet til sikkerhet, arbeidstid, permisjoner, ansettelser og oppsigelser. 

Arbeidsgiver har ansvar for at loven etterleves, men det stilles også krav til arbeidstakerne.  

I arbeidsmøtet ble blant annet kommunens oppfølging av sykemeldte tatt opp. Det samme ble kommunens 

oppfølging av IA-avtalen og kommunens arbeidsgiverstrategi. Konsekvensen av manglende regelverks-

etterlevelse kan være økonomisk tap eller tap av omdømme.  

En forvaltningsrevisjon kan blant annet undersøke i hvilken grad alle enhetene i kommunen har tilstrekkelig 

kontroll og oversikt over krav i Arbeidsmiljøloven eller IA-avtalen, og hvilke rutiner kommunen har for å sikre 

at sentrale krav blir fulgt.  

 

 Ivaretakelse av personopplysninger  

For å ivareta personopplysninger på en riktig måte, er det viktig med systemer som sikrer at distribusjon, 

arkivering og tilgang til sensitiv informasjon foregår på riktig måte. Det er viktig med gode tilgangssperrer, 

samt rutiner som sikrer at informasjon ikke lagres på feil sted, og at den ikke lagres lenger enn regelverket 

tillater. Samtidig må man sørge for at alle virksomheter med behov for informasjon om enkeltsaker/ -brukere 

enkelt får tilgang når det trengs.  

I arbeidsmøtet ble ivaretakelse av personopplysninger vurdert som et mulig risikoområde, med høy 

konsekvens. Konsekvensen ved at viktig informasjon enten uteblir eller blir feilaktig distribuert, kan være høy 

for enkeltpersoner. Det kan også påføre kommunen et negativt omdømme. Denne risikoen vurderes som 

særlig aktuell for sektorene helse og omsorg og oppvekst og kultur.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke systemer og rutiner Tjøme kommune har for 

håndtering av personopplysninger, etterlevlse av rutiner og regelverk, og eventuelle mangler i rutiner og 

etterlevelse vurdert opp i mot reglverket.    
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3.3 Økonomi 

 Refusjoner/ betalinger 

Kommunen har i ulike sammenhenger krav på refusjon fra staten eller andre kommuner, for eksempel 

refusjoner for sykemeldte eller for ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunen krav på vederlag fra 

brukere, for eksempel for barnehagetjenester og bolig. Potensielt sett kan det være snakk om store verdier, 

og det er viktig at kommunen har gode rutiner som sikrer at alle refusjoner/ betalinger blir innkrevd. En 

forvaltningsrevisjon på dette området kan være hensiktsmessig.   

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge og vurdere kommunens rutiner og praksis for å sikre at 

kommunen får alle refusjoner/ betalinger som de har krav på. 

3.4 Mål, strategi og vedtak 

 Kommunestruktur/ ny kommunesammenslåing 

Det er nylig blitt vedtatt en kommunesammenslåing mellom Tjøme og Nøtterøy kommuner som sammen 

skal bli Færder kommune. I arbeidet med å få å på plass en ny kommunestruktur som følge av en 

sammenslåing, vil en måtte håndtere utfordringer og potensielle risikoområder. På arbeidsmøtet ble ny 

kommunestruktur nevnt i flere diskusjoner. Det kan være hensiktsmessig å få kartlagt mulige risikoområder 

i en forvaltningsrevisjon.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på effekter av sammenslåing eller hvordan kommunen klarer å 

tilby/ opprettholde samme type tjenester og kvalitet til innbyggerne, uavhengig av bosted. 

En slik revisjon kan være nyttig for kommunen både i forkant av sammenslåingen eller i en etableringsfase, 

Ved å gjennomgå pågående prosesser, vil kommunen få muligheten til å rette opp i eventuelle 

forbedringsområder før de får grobunn i den nye organisasjonen.   

 Rekruttering og kompetanseplanlegging  

I økonomiplanen for 2016-2019 går det frem at kommunen sannsynligvis vil få utfordringer med å rekruttere 

ny arbeidskraft i tiden som kommer, og at kommunen derfor må ha et fokus på å være en attraktivt 

arbeidsgiver. For å møte fremtidige behov hos innbyggerne, vil det være hensiktsmessig med en god 

rekrutterings- og kompetanseplan. I arbeidsmøtet ble det blant annet etterlyst en langsiktig strategiplan for 

hva slags kompetanse kommunen trenger.  

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke mål som foreligger for bemanning, rekruttering 

og kompetanseheving, samt hvilke tiltak som blir benyttet for å nå målene, samt effekten av tiltak.  

Kompetanse handler også om å beholde og utvikle medarbeiderne i kommunen. En forvaltningsrevisjon kan 

her kartlegge ”turn over” og årsaker til "turn over". 
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4 Oppsummerende 
risikovurdering 

Nedenfor har vi vurdert de identifiserte områdene opp imot 1) sannsynligheten for at hendelsen/ 

risikoen vil inntreffe og 2) konsekvensen av hendelsen/ risikoen. Både sannsynlighet og konsekvens er 

gitt en farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet/ konsekvens, gul indikerer medium og grønn indikerer 

lav sannsynlig/ konsekvens.  

 

Slik ser tabellen ut, i uprioritert rekkefølge: 

 

 
Risiko Hvor i kommunen Sanns. Kons. 

1 
Tap som følge av interne og/eller eksterne 
misligheter 

Hele 
  

2 
IKT-systemene understøtter ikke 
virksomheten sine behov  

Hele 
  

3 
Post- og arkivfunksjonen fungerer ikke etter 
hensikten 

Hele 
  

4 
Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer ikke med 
behov 

Helse og omsorg 
  

5 
Manglende samsvar mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og behov innenfor rus- og 
psykiatritjenestene 

Helse og omsorg 
  

6 
Brudd på opplæringsloven/ 
spesialundervisning 

Oppvekst 
  

7 
Brudd på lov og forskrift relatert til offentlige 
anskaffelser 

Hele, 
Teknisk  

  

8 Brudd på arbeidsmiljøloven Hele 
  

9 Brudd på personopplysningsloven 
Hele, særlig helse- og 
omsorg og oppvekst 

  

10 
Refusjoner/betalinger kommunen har krav 
på blir ikke innkrevd 

Hele, særlig helse og 
omsorg og NAV 

  

11 
Kommunen har ikke tilstrekkelig/rett 
kompetanse til å dekke fremtidens behov 

Hele 
  

12 
Utfordringer knyttet til ny kommunestruktur/ 
kommunesammenslåing 

Hele 
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Vedlegg 1  Identifisering og vurdering av risikoområder  
 
Nedenfor presenteres alle risikoområder som er identifisert og vurdert:    

4.1 Generell drift  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Tap som følge av interne og/eller eksterne misligheter Alle   

2 Støttetjenestene leverer ikke tilstrekkelig verdi til 

kommunen 

Servicesenter 

Fellestjenester 

  

3 IKT-systemene understøtter ikke virksomheten sine 

behov  
IKT   

4 Post- og arkivfunksjonen fungerer ikke ette hensikten Alle   

5 Store prosjekter leverer ikke iht. tid, kostnad og kvalitet Teknisk   

6 Systematikk i planlegging og prioritering av vedlikehold Teknisk 

 

  

7 Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren 

samsvarer ikke med behov.  

Helse og omsorg    

8 Manglende samsvar mellom kvalitet, tjenestetilbud og 

behov innenfor rus- og psykiatri-tjenestene 

Helse og omsorg  

 

 

9 Mangelfullt tilbud til flyktninger i kommunen Alle     

10 Boligforvaltning til vanskeligstilte og flyktninger Helse og omsorg, 

NAV, Teknisk 

  

11 Mangelfullt kulturtilbud i kommunen Kultur og idrett   
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4.2 Regulatoriske risikoer  

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Brudd på lov og forskrift relatert til 

offentlige anskaffelser 

Alle 

Teknisk  

  

2 Brudd på personopplysningsloven Alle – særlig tjenesteområde for 

helse og oppvekst 

  

3 Brudd på arbeidsmiljøloven Alle 

  

4 Brudd på lov om offentlighet Alle 

  

5 Brudd på kommunelovens krav til 

internkontroll 

Alle   

6 Brudd på forvaltningsloven Alle   

7 Brudd på plan- og bygningsloven
4
 Plan og byggesak   

8 Fastsettelse av selvkostgebyr samsvarer 

ikke med krav om selvkoststørrelser  

Teknisk   

9 Brudd på lovkrav innen helse og omsorg Helse og omsorg    

10 Nye, ukjente oppgaver som følge av 

Samhandlingsreformen 

Helse og omsorg    

11 Brudd på opplæringsloven/ 

spesialundervisning  

Oppvekst /skole og barnehage   

12 Brudd på barnehageloven – kommunen 

sitt ansvar som barnehagemyndighet 

Oppvekst og kultur  

Barnehage 

  

13 Brudd på lovkrav til sosiale tjenester i 

NAV – kommunale tjenester kap. 4 

Helse og omsorg  

NAV 

  

14 Brudd på barnevernloven Barnevernet   

15 Brudd på introduksjonsloven Skole/voksenopplæring    

                                                      
4 Tjøme kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med «Saksbehandlingspraksis innenfor plan, teknikk og miljø» som 

tema i 2014 
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4.3 Økonomi 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Kommunen har ikke tilstrekkelig 

bærekraftig økonomi 

Alle  

 

 

2 Merforbruk i forhold til budsjett Alle  

  

3 Investeringsbeslutninger tas på 

ufullstendig/ svakt grunnlag  

Alle  

  

4 Reduksjon i framtidig inntektsgrunnlag Alle  

  

5 Refusjoner/betalinger kommunen har krav 

på blir ikke innkrevd 

NAV, Helse og 

omsorg  
  

 

4.4 Mål, strategi og vedtak 

Nr. Risiko/ hendelser Virksomhet Sanns. Kons. 

1 Administrasjonen håndterer oppgaver 

utover mandatet fra kommunestyret 

Alle 

Stab 

 

 

2 Kommunen har ikke tilstrekkelig/rett 

kompetanse til å dekke fremtidens behov 

Alle 

HR/ Personal 

  

3 Utfordringer knyttet til ny 

kommunestruktur/ 

kommunesammenslåing 

Alle  

 

 

4 Mangelfull oppfølging av kommunale 

planer 

Alle   
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FORSLAG  TIL  PLAN  FOR  FORVALTNINGSREVISJON  I  TJØME 
KOMMUNE  FOR  2016 - 2019 

 
1. Bakgrunn 
Iht. kommuneloven §78 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
kommunene. I forskriftens §§ 10 og 11 går det fram at kontrollutvalget skal utarbeide 
forslag til planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll minst en gang i hver 
valgperiode.  Iht. departementets kommentarer til KF § 10 kan slike planer utarbeides 
oftere.   
 
For inneværende valgperiode skal planene for 2016-2019 være godkjent i løpet av 
2016. Forslagene skal vedtas av kommunestyret selv, men kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
2. Forvaltningsrevisjon 
I kommuneloven § 10 går det fram at planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på 
en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger.  Med uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes 
at det skal gjøres vurderinger på hvilke områder m.v. av kommunens virksomhet det 
er risiko for vesentlige avvik i forhold til vedtak, forutsetninger og mål som er satt. 
 
3. Gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2016-2019 
Det er satt opp flere forvaltningsprosjekter enn budsjettrammen tilsier. 
Kontrollutvalget har kommet frem til følgende rekkefølge av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tjøme kommune: 

• Utfordringer knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

• IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  

• Opplæringsloven/spesialundervisning organisering og 
samarbeid 

• Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og lagring  
• Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 

innkreving  

• Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom kvalitet, 
tjenestetilbud og behov  

• Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 
nsprosjekt Tema 

For nærmere detaljer til de forskjellige prosjektene, vises til vedlagte overordnet 
analyse for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 
 
 
4. Finansiering m.v. 
Kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019, er basert på 
kommunestyrets vedtak om budsjettet for tilsyn og kontroll i Tjøme kommune for 



 
 

 
 
2016 på kr 574.000,- herav kr 404.000,- til regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Det er lagt føringer for å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt pr år. 
 
Det kan i løpet av årene bli aktuelt å endre på planen. Slike endringer kan komme fra 
kontrollutvalget selv, innspill fra revisor eller andre. Kontrollutvalget har fullmakt til å 
foreta omprioritering av prosjekter eller tilføyelse av nye prosjekter i planen. Slike 
endringer av planen sendes kommunestyret til orientering. Dersom slike endringer 
fører til økning av de økonomiske rammene som er lagt, må dette godkjennes av 
kommunestyret. 
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Arkivsak-dok. 16/00025-3 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

BESTILLE OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2017, TJØME 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til plan for selskapskontroll for 

2016-2017 bestilles fra KPMG. Analysen og planen framlegges for behandling i 
kontrollutvalget i møte 10. mai 2016. Utgiften dekkes av budsjett for selskapskontroll 

2016 inntil kr. 12.000,-. 
 
 
Vedlegg:  

Ingen 

 
Saksframstilling: 
 

Iht. KL §§78 og 80 skal det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i kommunene. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 

kommunens interesser i selskaper m.m. 
 
På tilsvarende måte som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst en gang i 

valgperioden og seinest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal 

baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap utfra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Planen skal endelig vedtas av kommunestyret. 
 

Tidligere har plan for selskapskontroll hatt en enklere behandling enn tilsvarende 
plan for forvaltningsrevisjon. I 2013 ble det imidlertid bestemt i forskrift at det også 

må utarbeides en overordnet analyse som grunnlag for plan for selskapskontroll. 
 
KPMG har opplyst at de kan utføre oppdraget. Utgiften foreslås dekket av 

kontrollutvalgets budsjett 2016 for selskapskontroll.  
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Arkivsak-dok. 15/00072-7 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

BESTILLE PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 

«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 20. april 2015 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 10. mai 2016. Kostnaden dekkes av timene i 

inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
 

 

 
Vedlegg:  

Ingen 

 
Saksframstilling: 
I sak 5/16 ble plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 vedtatt i kontrollutvalget. 
Videre skal planen behandles i kommunestyret. 

 
Kontrollutvalget har følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter som er aktuelle:  
 

 Utfordringer knyttet til ny 
kommunestruktur/kommunesammenslåing 

 IKT-systemene, investeringer, vedlikehold og planer  

 Opplæringsloven/spesialundervisning organisering og 

samarbeid 

 Post- og arkivfunksjonen, organisering, system og lagring  

 Refusjon/betalinger til kommunen, rutiner, krav og 
innkreving  

 Rus- og psykiatritjenestene, samsvar mellom kvalitet, 

tjenestetilbud og behov  

 Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 

Tema 
 

Kontrollutvalget har anledning til å bestille andre forvaltningsprosjekter som ikke er 
ført opp på planen hvis det fremkommer andre områder i Tjøme kommune som er 
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mer aktuelle. Dersom andre alternativet velges må kommunestyret informeres om 
endringen og hvilket forvaltningsprosjekt som er valgt. 
 

I kontrakten med KPMG er det kontrahert 110 timer til forvaltningsrevisjon fra 
01.01.16 til 31.12.16. I tillegg er det budsjettert med forvaltningsrevisjon og   
overordnet analyse kr 150.000,-.  Til kjøp av andre tjenester og selskapskontroll er 

det budsjettert med kr 30.000,-.  
 

For videre bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt forutsetter at kommunestyret 
vedtar fremlagt «Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019». 
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Arkivsak-dok. 15/00074-4 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

HENVENDELSE AV 18.01.16, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
Legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  

Brev av 12.01.16 med vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Ulf Engelsen besøkte sekretariatet 18.01.16 på Re. Sekretariatet mottok 

henvendelsen, et brev datert 12.01.16 med vedlegg. Henvendelsen ble registrert 
samme dag.  

 
Spørsmålet som blir stilt i brevet til kontrollutvalget er som følger: 

«Kan denne gangen kontrollutvalget i Tjøme kommune, forklare for søker, 

hvorfor det tok mer enn 5 år før søker fikk tillatelse til det tiltaket som 
opprinnelig var omsøkt, når dokumentasjonen viser at søker allerede før 

behandlingen, den 25. mai 1999 må ha sendt inn det nødvendige 
saksbehandlingsunderlaget?»  

 

Det vises forøvrig til innholdet i brevet dater 12.01.16 og vedleggene som ble 
overlevert 18.01.16.  
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Arkivsak-dok. 15/00067-15 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

REFERATSAKER, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

Skatteoppkreveren i Tjøme, årsrapport og årsregnskap 2015 

Protokoll fra styremøte i VIKS, 13.01.16 
 

 
Saksframstilling: 
 

 Skatteoppkreveren i Tjøme, årsrapport og årsregnskap 2015  

 Protokoll fra styremøte i VIKS, 13.01.16 

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2016 

 Workshop med revisjonen 27.01.16 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 13.01.2016 kl. 18:00 
Sted: Selskapets kontor, Revetalgt. 10, 3174 Revetal 
Arkivsak: 15/00164 

  
Tilstede:  Jan Nærsnes, Heidi Ørnlo, Aleksander Leet, Ulf L.Halvorsen, 

Stig Atle Vange, Terje Fuglevik, Dag Erichsrud, Gjert Gjertsen, 

Olav Bjørnli, Jon Henrik Grindlia og Ivar Dillan 
  

Møtende 
varamedlemmer: 

Gry Aas 

  

Forfall:  Lars Egeland 
  

Andre: Heidi Wulf Jacobsen, ansattes observatør 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Protokollfører: Orrvar Dalby 

  
 
 

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 15/00165-1 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.2015 2 

2/16 15/00165-2 Valg av leder og nestleder i styret 2 

3/16 15/00165-3 Valg av arbeidsutvalg 3 

4/16 15/00165-4 Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS 3 

5/16 15/00165-5 VIKS - status og utfordringer 4 

6/16 15/00165-6 Eventuelt 4 

7/16 15/00165-8 
Valg av observatører i interkommunale selskap og 
aksjeselskap 
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Styreleder i forrige periode Jan Nærsnes åpnet møtet og ønsket medlemmene 
velkommen. 

Møtet ble satt kl.1800. Det var ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden. 
 

 
 
Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 1/16 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte i VIKS 3.september 2015 godkjennes. 

 
 
Møtebehandling 

Møteleder kommenterte kort enkelte punkter i protokollen. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Protokoll fra styremøte i VIKS 3.september 2015 godkjennes. 
 

 
 

 
 
 

2/16 Valg av leder og nestleder i styret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 2/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Som leder i styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) velges: 

Som nestleder i styret velges: 
 
 
Møtebehandling 

Terje Fuglevik foreslo at Jan Nærsnes ble valgt til styreleder.  
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Jan Nærsnes fremmet forslag om at Terje Fuglevik velges til nestleder. 
 
 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Som leder i styret i Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat velges Jan 

Nærsnes. 
Som nestleder i styret velges Terje Fuglevik. 

 
 
 

 
 

3/16 Valg av arbeidsutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 3/16 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Som medlem av styrets arbeidsutvalg velges: 
 

 
Møtebehandling 

Jan Nærsnes fremmet forslag om Heidi Ørnlo som medlem av arbeidsutvalget, i 

tillegg til leder og nestleder 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Heidi Ørnlo velges som medlem av arbeidsutvalget i tillegg til leder og nestleder. 

 
 
 

 
 

4/16 Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 4/16 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS godkjennes. 
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Møtebehandling 

Saken ble drøftet 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Forslag til møteplan 2016 for styret i VIKS godkjennes med følgende møtedatoer: 

 13.januar 

 15.mars 

 13.juni (ved behov) 

 05.september  
 

 
 

 
 
 

5/16 VIKS - status og utfordringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 5/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 

 
 
Møtebehandling 

Daglig leder delte ut en skriftlig presentasjon og gikk igjennom denne. Spørsmål fra 
styret ble besvart. 

 
Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Daglig leders redegjørelse tas til orientering 
 
 

 
 

 

6/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 6/16 
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Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Møtebehandling 

Terje Fuglevik rapporterte fra siste møte i representanskapet i Vestfold Vann IKS. 
 
Votering 

Enstemmig. 
 
Vedtak  

Redegjørelsen fra Terje Fuglevik tas til orientering. 

 
 
 

 
 

7/16 Valg av observatører i interkommunale selskap og 
aksjeselskap 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 13.01.2016 7/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret oppnevner følgende observatører m/vara i flg. selskap: 

• Vestfold Vann IKS: 
• Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS: 

• Tønsberg Renseanlegg IKS: 
• Vestfold Krematorium IKS: 
• Vesar AS: 

• Vestfold Festspillene AS: 
 

Oppnevningen gjelder fram til 31.12.2019 
 
 

 
 
Møtebehandling 

Med bakgrunn i en skriftlig henvendelse fra styremedlem Heidi Ørnlo, hadde styret 
en prinsipiell drøfting omkring ordningen med at styret oppnevner observatører til 

representantskap og generalforsamling i interkommunale selskap og aksjeselskap. 
 
Votering 
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Heidi Ørnlo fremmet følgende forslag: «Saken utsettes». Forslaget falt med 11 mot 1 
stemme. 
Deretter ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt, 
Vedtak  

Styret oppnevner følgende observatører  i flg. selskap: 

• Vestfold Vann IKS: Terje Fuglevik 
• Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS:Jan Nærsnes 
• Tønsberg Renseanlegg IKS:Lars Egeland 

• Vestfold Krematorium IKS:Gjert Gjertsen 
• Vesar AS:Ulf L. Halvorsen 

• Vestfold Festspillene AS:Heidi Ørnlo 
 
Oppnevningen gjelder fram til 31.12.2019 

 
 

 
Møtet slutt kl.2030. 
 

 
Revetal 18.januar 2016 

 
For leder i styret, Jan Nærsnes 
 

 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær. 
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Arkivsak-dok. 15/00067-16 

Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 
 

 
 

   

 
 

EVENTUELT, TJØME 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  

ingen 
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