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MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget i Holmestrand 
 
Dato: 09.02.2017 kl. 18:30 
Sted: Kantina, rådhuset 
Arkivsak: 17/00022 
  
Tilstede:  Stig Atle Vange, leder 

Arild Brekke, nestleder 
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem 
Trine Hasselgård Bøe, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne T. Strand 

  
Forfall:  Per Harald Agerup, medlem 
  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 

Elisabeth Nilsen, revisor VKR (tom sak 3/17) 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 

  
Møteleder: Stig Atle Vange 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
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Møtet ble satt kl. 18.30. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
 
Saker til behandling 

2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Flyktninger - oppgaver og 
ansvar" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 2/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og 
ansvar» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger og 
de tilbakemeldinger som fremkommer i rapporten fra revisors intervjuer. Dette for å 
innrette arbeidet med flyktninger på en mest mulig formålstjenlig og effektiv måte. 
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.17 om hvordan rapporten 
er fulgt opp. 
 
 
Bystyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Bystyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og ansvar» 
og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. 
 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber administrasjonen om å følge 
opp revisors anbefalinger og de tilbakemeldinger som fremkommer i rapporten fra 
revisors intervjuer. Dette for å innrette arbeidet med flyktninger på en mest mulig 
formålstjenlig og effektiv måte. 
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.17 om hvordan rapporten 
er fulgt opp. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen redegjorde for prosessen i dette prosjektet og 
gjennomgikk rapporten med funn og anbefalinger. 
Kontrollutvalget diskuterte saken og stilte spørsmål. 
 
Votering 
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Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og 
ansvar» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:  
 

• Kommunen bør vurdere om gjeldende praksis knyttet til å finne boliger til 
flyktinger er i tråd med intensjonene i kommunens boligsosiale handlingsplan. 
 

• Kommunen bør vurdere hvordan de i større grad kan utvide/ benytte sitt 
handlingsrom til å forme introduksjonsprogrammet slik kommunen mener er 
formålstjenlig. 
 

• Kommunen kan vurdere å utarbeide rutiner for kartlegging av brukererfaringer 
og oppnådde resultater knyttet til introduksjonsprogrammet. 
 

Kontrollutvalget har også merket seg utfordringene som fremkommer i rapporten som 
følge av at voksenopplæringen er plassert i Horten. 
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen om å følge opp revisors anbefalinger og 
de utfordringer som fremkommer i rapporten. Dette for å innrette arbeidet med 
flyktninger på en mest mulig formålstjenlig måte. 
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.17 om hvordan rapporten 
er fulgt opp. 
 
Bystyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Bystyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Flyktninger – oppgaver og ansvar» 
og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:  
 

• Kommunen bør vurdere om gjeldende praksis knyttet til å finne boliger til 
flyktinger er i tråd med intensjonene i kommunens boligsosiale handlingsplan. 
 

• Kommunen bør vurdere hvordan de i større grad kan utvide/ benytte sitt 
handlingsrom til å forme introduksjonsprogrammet slik kommunen mener er 
formålstjenlig. 
 

• Kommunen kan vurdere å utarbeide rutiner for kartlegging av brukererfaringer 
og oppnådde resultater knyttet til introduksjonsprogrammet. 

 
Bystyret har også merket seg utfordringene som fremkommer i rapporten som følge 
av at voksenopplæringen er plassert i Horten. 
 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og ber administrasjonen om å følge 
opp revisors anbefalinger og de utfordringer som fremkommer i rapporten. Dette for å 
innrette arbeidet med flyktninger på en mest mulig formålstjenlig måte. 
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget innen 15.09.17 om hvordan rapporten 
er fulgt opp. 
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3/17 Henvendelse til kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 3/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen fra Thove Bringaker 22.01.17 ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
På bakgrunn av henvendelsen ber kontrollutvalget administrasjonen om en 
redegjørelse i neste møte 30.03.17, som belyser kommunens rutiner på området og 
praktisering av disse. 
 
Sekretariatet gir tilbakemelding om kontrollutvalgets vedtak til innsender. 
 
 
 
 
4/17 Virksomhetskontroll idrettsanlegg Holmestrand kommune 
 

 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Virksomhetskontroll fra idrettsanlegg i Holmestrand kommune tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for virksomhetskontrollen. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Virksomhetskontroll fra idrettsanlegg i Holmestrand kommune tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 4/17 



 5  

5/17 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 5/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
området _________________ fra Vestfold Kommunerevisjon.  
Prosjektplanen oversendes sekretariatet innen 17.03.17 slik at denne kan legges 
fram til behandling i utvalget i møte 30.03.17. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert og ulike områder for forvaltningsprosjekter ble vurdert. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan til et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
området offentlige anskaffelser fra Vestfold Kommunerevisjon.  
 
Prosjektplanen oversendes sekretariatet innen 17.03.17 slik at denne kan legges 
fram til behandling i utvalget i møte 30.03.17. 
 
Kontrollutvalget i Hof orienteres om bestillingen. 
 
 
 
 
 
 
6/17 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Holmestrand 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 6/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Holmestrand» 
Årsrapporten oversendes bystyret til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble orientert kort om saken. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Holmestrand» 
Årsrapporten oversendes bystyret til orientering. 
 
 
 
 
7/17 Referatsaker 09.02.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 7/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren i Holmestrand 
 
Leder orienterte kort. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
 
8/17 Eventuelt 09.02.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 8/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
Møtebehandling 
Det ble orientert om at utvalgets sekretær, Gaute Hesjedal, går over i annen jobb 
etter påske og at Heidi Wulff Jacobsen fra VIKS vil overta oppgaven fra den tid. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
9/17 Godkjenning av protokoll fra møte 09.02.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Holmestrand 09.02.2017 9/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 09.02.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Protokollen ble lest opp. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 09.02.17 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 21.35. 
 
Neste møte er 30.03.17. 
 
 
 
Holmestrand 09.02.17 
For leder av kontrollutvalget i Holmestrand kommune, Stig Atle Vange 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 


