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Arkivsak-dok. 17/00017-15 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.01.17 

 
 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 26.01.17 godkjennes. 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 26.01.17 

 
 
 
 
 



6/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.17 - 17/00017-15 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.17 : 17-00017-8 Protokoll KU VFK 26.01.17 sign

 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 26.01.2017 kl. 13:30 
Sted: Fylkeshuset, møterom Gokstad 
Arkivsak: 17/00017 
  
Tilstede:  Heidi Ørnlo, leder 

Elise Andersen, medlem 
Andreas Muri, medlem 
Øyvind Andersen Bakke, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Inge Høyen 

  
Forfall:  Rune Mathiassen, nestleder 
  
Andre: Sverre Høifødt direktør samferdselsseksjonen VFK (sak 2/17) 

Daniel Maslø-Hansen VFK (sak 2/17) 
Marit B. Skulstad VFK (sak 2/17) 
Hanne Britt Nordby Sveberg, revisor VKR 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 

  
Møteleder: Heidi Ørnlo 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00017-1 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.16 2 

2/17 17/00011-1 Henvendelse om løyvetildeling for transport 3 

3/17 16/00102-8 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring i Vestfold 
fylkeskommune 

4 

4/17 
16/00030-
10 

Status for forvaltningsrevisjon NDLA II 6 

5/17 17/00018-1 Eventuelt VFK KU 26.01.17 7 
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 26.01.2017 1/17 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møtet 01.12.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 01.12.16 godkjennes. 
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2/17 Henvendelse om løyvetildeling for transport 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 26.01.2017 2/17 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Leder informerte om bakgrunnen for denne saken. 
Representantene fra samferdselsseksjonen i fylkeskommunen orienterte om 
løyvetildeling og transportoppdrag og regelverk som regulerer området. Påstandene 
som var fremsatt i henvendelse fra Paulsen buss ble gjennomgått. Spørsmål ble 
besvart. 
 
Kontrollutvalgsleder presiserte at notat med redegjørelse fra Vestfold fylkeskommune 
ikke kan unntas offentlighet overfor kontrollutvalget i medhold av offl. § 14 og vil 
derfor bli betraktet som et offentlig dokument 
 
Kontrollutvalget drøftet saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har drøftet henvendelsen fra Paulsen Buss og 
fylkesadministrasjonens redegjørelse. 
Saken tas til orientering. 
 
Fylkesadministrasjonens redegjørelse videresendes Paulsen Buss til orientering. 
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3/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Prosjektstyring i Vestfold 
fylkeskommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 26.01.2017 3/17 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til rapporten «Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune» og 
slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger: 
 

• Planlegging av prosjektet  
Prosjektplan bør utarbeides og det bør foreligge detaljerte faseplaner som 
komplementerer prosjektplanen, i tråd med beste praksis for prosjektstyring og 
fylkeskommunens byggereglement.  

 

• Interessenthåndtering og kommunikasjonsplan  
Ved oppstart av et prosjekt bør det lages en interessentanalyse som 
kartlegger og dokumenter hvem som er prosjektets interessenter, hvordan de 
kan påvirke prosjektet, hvilken innflytelse/makt de har, hvilke krav de har og 
hvordan de skal håndteres og kommuniseres med. Det bør også utarbeides 
klare retningslinjer for hva en kommunikasjonsplan i et prosjekt skal 
inneholde, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.  

 

• Avviks- og endringshåndtering  
Det bør implementeres et punkt om avviks- og endringshåndtering i 
byggereglementet, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.  

 

• Sluttrapport  
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at sluttrapport utarbeides i tråd med 
egne retningslinjer.  

 

• Revidering av reglement  
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at byggereglementet revideres i tråd 
med egne retningslinjer. 

 
Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen 01.10.17 skriftlig rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølgning av revisors anbefalinger. 
 
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
rapporten.  
 
Fylkesrådmannen bes rapportere hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp til 
kontrollutvalget innen 01.10.17. 
 



6/17 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.17 - 17/00017-15 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.17 : 17-00017-8 Protokoll KU VFK 26.01.17 sign

 5  

 
 
Møtebehandling 
Revisor Hanne Britt N. Sveberg gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til rapporten «Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune» og 
slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger: 
 

• Planlegging av prosjektet  
Prosjektplan bør utarbeides og det bør foreligge detaljerte faseplaner som 
komplementerer prosjektplanen, i tråd med beste praksis for prosjektstyring og 
fylkeskommunens byggereglement.  

 

• Interessenthåndtering og kommunikasjonsplan  
Ved oppstart av et prosjekt bør det lages en interessentanalyse som 
kartlegger og dokumenter hvem som er prosjektets interessenter, hvordan de 
kan påvirke prosjektet, hvilken innflytelse/makt de har, hvilke krav de har og 
hvordan de skal håndteres og kommuniseres med. Det bør også utarbeides 
klare retningslinjer for hva en kommunikasjonsplan i et prosjekt skal 
inneholde, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.  

 

• Avviks- og endringshåndtering  
Det bør implementeres et punkt om avviks- og endringshåndtering i 
byggereglementet, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.  

 

• Sluttrapport  
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at sluttrapport utarbeides i tråd med 
egne retningslinjer.  

 

• Revidering av reglement  
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at byggereglementet revideres i tråd 
med egne retningslinjer. 

 
Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen 01.10.17 skriftlig rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølgning av revisors anbefalinger. 
 
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
rapporten.  
 
Fylkesrådmannen bes rapportere hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp til 
kontrollutvalget innen 01.10.17. 
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4/17 Status for forvaltningsrevisjon NDLA II 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 26.01.2017 4/17 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble orientert kort om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
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5/17 Eventuelt VFK KU 26.01.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 26.01.2017 5/17 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Sekretariatet orienterte om den planlagte fagdagen 30.03.17. Transparency 
Norge og KS vil holde innlegg og presentere ulike problemstillinger omkring 
emnene korrupsjon og etikk. 

• Leder orienterte om at utvalgets sekretær, Gaute Hesjedal, slutter i VIKS og 
begynner i ny jobb fra og med 18.04.17. Daglig leder i VIKS Orrvar Dalby vil 
overta sekretæroppdraget i fylkeskommunen. 

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 15.00. 
 
 
 
Neste møte er 02.03.17 
 
 
For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 16/00146-5 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 07/17 
RAPPORT - NÆRMERE UNDERSØKELSE VEDR. 
TRANSPORTTJENESTER TIL ØSTRE BOLÆREN 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors rapport tas til orientering. Kontrollutvalget konstaterer at revisors 
undersøkelser ikke avdekker brudd på anskaffelsesreglementet eller manglende 
oppfølging av fylkestingsvedtak.  
 
Kontrollutvalget ber revisor innhente og vurdere anskaffelsesprotokoll for anskaffelse 
gjennomført for perioden 2015 – 2016. 
 
Vedlegg:  
Rapport – Østre Bolæren – henvendelse til kontrollutvalget, 22.02.17 

 
 
Saksframstilling: 
På bakgrunn av henvendelse fra Flybåten AS behandlet i møte 20.10.17 vedtok 
kontrollutvalget følgende i sak 33/16: 
 
Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Flybåten AS om transporten og 
transportkontraktene til Østre Bolæren i perioden 2006-2016. 
Kontrollutvalget ber revisor om å foreta en nærmere undersøkelse av de påstander 
som er fremsatt i henvendelsen vedrørende manglende oppfølging av politiske 
vedtak, og om fylkeskommunens anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med 
siste anskaffelse. 
 
Revisor bes rapportere sine funn til kontrollutvalget innen 15.02.17. Revisors rapport 
legges fram for kontrollutvalget til møte 02.03.17. 
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Vestfold Kommunerevisjon har gjort undersøkelser på bakgrunn av kontrollutvalgets 
vedtak med utgangspunkt i følgende to forhold: 
 

 Er konkurranse for transport til Østre Bolæren for perioden 2010- 2016 holdt 
og utlyst på Doffin, i tråd med lov og forskrift om offentlig anskaffelser? 

 Er politiske vedtak for perioden 2006- 2016 vedrørende Østre Bolæren er fulgt 
opp? 

 
Revisors kontroll har ikke avdekket funn eller avvik vedrørende de kontrollerte 
forholdene. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Kontrollutvalgets vedtak legger opp til en vurdering av om «anskaffelsesreglementet 
er fulgt i forbindelse med siste anskaffelse». Fylkeskommunen hadde ansvaret for 
kjøp av disse transporttjenestene til og med perioden 2015 – 2016. Oppgaven ble 
utført av ekstern virksomhet på fylkeskommunens vegne. Utvalget bør vurdere om de 
ønsker anskaffelsesprotokollen for denne anskaffelsen vurdert. 
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Telefon: 33 07 13 00    

 

 

RAPPORT – ØSTRE BOLÆREN – HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET 

 

1. BAKGRUNN FOR RAPPORTEN 

 

Kontrollutvalget for Vestfold fylkeskommune (VFK) har den 20.10.16 fattet følgende vedtak:  

 

Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Flybåten AS om transporten og 

transportkontraktene til Østre Bolæren i perioden 2006-2016. Kontrollutvalget ber revisor 

om å foreta en nærmere undersøkelse av de påstander som er fremsatt i henvendelsen 

vedrørende manglende oppfølging av politiske vedtak, og om fylkeskommunens 

anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med siste anskaffelse.  

 

1.1 AVGRENSING OG METODE 

I henvendelsen til kontrollutvalget hevdes det at det har vært flere brudd på lov om offentlig 

anskaffelser ved innkjøpene av transporttjenester. I tillegg hevdes det at VFK-

administrasjonen har vært illojale mot politiske vedtak. På bakgrunn av bestilling fra 

kontrollutvalget har revisor kartlagt anskaffelsesprosessene for transportkontraktene som 

fylkeskommunen har vært ansvarlige for i perioden 2010-2016. I tillegg vil politiske vedtak i 

fylkestinget og fylkesutvalget vedrørende transporttjenesten i perioden 2006-2016 bli 

gjennomgått for å vurdere etterlevelsen av vedtakene.   

 

1.2 REVISORS GJENNOMGANG 

 

Revisor har i denne gjennomgangen vurdert følgende forhold: 

 

 Er konkurranse for transport til Østre Bolæren for perioden 2010- 2016 holdt og utlyst 

på Doffin, i tråd med lov og forskrift om offentlig anskaffelser? 

 Er politiske vedtak for perioden 2006- 2016 vedrørende Østre Bolæren er fulgt opp? 

 

 

2. FAKTAOPPLYSNINGER 

I perioden 2006-2016 har fylkeskommunen bidratt med midler til transport til Østre Bolæren. 

Sakene er behandlet i fylkestinget og fylkesutvalget i perioden.  

 

3. REVISORS KONTROLL 

 

3.1 Anskaffelsesprosessen 

Vestfold fylkeskommune er pålagt å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved 

planlegging og gjennomføring av innkjøp. Revisor har kartlagt anskaffelser lagt ut på Doffin 

for transportavtaler til Østre Bolæren i perioden 2010-2016:  

 

Doffin-referanse  Periode Ansvarlig for anskaffelse 

2010-616637  2010-2011 Vestfold fylkeskommune 

2012-628939  2012-2014 Vestfold fylkeskommune 

2015-169198  2015-2016 Vestviken kollektivtrafikk AS (VKT) 
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Fra 1.1.2016 har Nøtterøy kommune overtatt Østre Bolæren fra fylkeksommunen. Fra og med 

driftsår 2017 har Nøtterøy kommune kjørt anskaffelsesprosessen. Fylkeskommunen bidrar 

fortsatt med tilskudd til transport.  

 

Revisor har mottatt protokoll for anskaffelse for den siste anskaffelsen som er gjennomført i 

fylkeskommunens regi. Etter 2015 er det andre enn fylkeskommunen som har hold i 

anskaffelsesprosessen.  

 

Revisors vurdering:  

Revisor vurderer at konkurranse er holdt for anskaffelsene. Anskaffelser er lagt ut på Doffin 

som er i tråd med regelverket. Vi har ikke innhentet anskaffelsesprotokoll for anskaffelse 

gjennomført for perioden 2015-2016 da denne anskaffelsen ikke ble gjennomført av 

fylkeskommunen, men av selskapet Vestviken kollektivtrafikk AS (hvor fylkeskommunen er 

en av flere eiere i selskapet).  

 

3.2 Politiske vedtak 

Politiske saker i fylkestinget (FT) og fylkesutvalget (FU) mellom 2006-2016 vedrørende 

transport til Østre Bolæren er gjennomgått. Følgende politiske vedtak er undersøkt for 

etterlevelse:  

 

FT 13/06 06.04.06 

FT 03/07 13.02.07 

FT 45/09 16.06.09 

FT 91/09 15.12.09  

FT 46/10 15.06.10  

FU 79/10 21.10.10 

FU 100/11 20.10.11  

FU 138/12 11.10.12 

FT 70/12 13.12.12 

FU 01/13 17.01.13 

FT 87/14 11.12.14 

 

De fleste sakene dreier seg om å lyse ut konkurranse på Doffin, godkjenne konkurranse-

grunnlag og vedta tilskudd til den som vinner konkurransen. Følgende tabell viser vedtatt 

utbetaling av tilskudd for perioden 2010-2016:  

 

Utbetalte tilskudd VFK tilskudd

År Betalt tilskudd Vedtak Kilde Tilskuddsmottaker

2010 -800 000,00       800 000,00     FU 12/10/ FT 1/10 Flybåten AS

2011 -850 062,50       800 000,00     FU 79/10 Flybåten AS

2012 -900 000,00       900 000,00     FU 100/11 Flybåten AS

2013 -940 000,00       900 000,00     FU 100/11 * Flybåten AS

2014 969 946,00        900 000,00     FU 100/11 * Flybåten AS

2015 -1 000 050,00   1 000 000,00 FT 84/14 VKT

2016 -1 023 000,00   1 003 000,00 FT 85/15 VKT  
 

* FU-sak 100/11 pkt 7 sier at tilskuddet skal justeres iht offisiell pris- og kostnadsindeks. 

Derfor er betalt tilskudd noe høyere i 2013 og 2014 enn vedtak.  
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Revisors vurdering 

Sakene er gjennomgått uten å finne avvik for etterlevelse. Tilskudd er betalt ut i tråd med 

vedtak.  

 

Andre forhold 

Klager mener at VFK aldri leverte iht. det mest sentrale politiske vedtaket om å selge eller 

leie ut øya.  

 

Ifølge FU-sak 101/12 startet arbeidet med omregulering av Østre Bolæren ettersommeren 

2010. Det videre arbeid med langsiktige løsninger for Østre Bolæren har stått stille i påvente 

av en tidkrevende omreguleringsprosess. Det synes nå å ligge an til at omreguleringsarbeidet 

vil bli sluttført i nær framtid. For eierne har hensikten med omreguleringsprosessen vært å 

gjøre det regulerte området på Østre Bolæren mer attraktivt for salg. 

 

Ved FT-sak 70/12 er ikke omfanget av salg avklart jf pkt 7.  

 

I FT-sak 6/14 kommer det frem at forhandligner om salg/utleie ikke har ført frem. Nytt tilbud 

fra Bolærne Drift AS ble akseptert som grunnlag for forhandling i FT-sak 39/14, men i FT-

sak 41/14 ble det klart at forhandlinger ikke førte frem.  

 

I FT-sak 87/14 stiller man seg positive til at Nøtterøy kommune vil overta fylkeskommunens 

andel på 90 % til Nøtterøy. Dette ble godkjent i FT-sak 130/15. Fra 1.1.2016 ble øya overtatt 

av Nøtterøy kommune. 

 

 

4.  Vurderinger 

 

Revisors kontroll har ikke avdekket funn eller avvik vedrørende de kontrollerte forholdene 

beskrevet i pkt. 1.2 over. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Vestfold kommunerevisjon 

 

 
 

Linn Therese Bekken     Eivind Finstad   

Statsautorisert revisor     Revisor 

     

Kopi til: 

Fylkesrådmann 
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SAK 08/17 
RAPPORT LØPENDE REGNSKAPSREVISJON - VESTFOLD 
FYLKESKOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Rapportering om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Regnskapsrevisjon 2016 Rapport – løpende revisjon, fra VKR 16.02.17  

 
 
Saksframstilling: 
Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om utført revisjon og her rapporteres 
regnskapsrevisjon med tilhørende særattestasjoner basert på arbeid utført høsten 
2016. 
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09/17 
VIRKSOMHETSKONTROLL MELSOM VGS. - IDRETTSANLEGG OG 
BOLIGER 

 

Forslag til vedtak: 
Virksomhetskontroll Melsom vgs. idrettsanlegg og boliger tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp. 
 
Vedlegg:  
Virksomhetskontroll Melsom vgs. idrettsanlegg og boliger 

 
Saksframstilling: 
Som en del av regnskapsrevisjonen har revisor gjennomført en kontroll med drift/bruk 
av idrettsanlegg og boliger ved Melsom vgs. Gjennomføringen er basert på 
stikkprøvekontroller og vurdering av interne kontrollrutiner i virksomheten.  
 
 
Revisor gir to anbefalinger på bakgrunn av kontrollen: 

 Fylkeskommunen har en justeringsforpliktelse over 10 år, og det skal foreligge 
dokumentasjon på reell bruk for hvert år. 

 Kostnader for ansvar 4563 vedlikehold, renhold og energi må fordeles for 
mva.-kompensasjon, fradrag inngående mva. og ingen mva. 
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SAK 10/17 
VIRKSOMHETSKONTROLL FÆRDER VGS. IDRETTSANLEGG 

 

Forslag til vedtak: 
Rapport fra virksomhetskontroll idrettsanlegg ved Færder vgs. tas til orientering. 
Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger følges opp. 
 
Vedlegg:  
Virksomhetskontroll – idrettsanlegg Færder vgs. 

 
 
 
Saksframstilling: 
Som en del av regnskapsrevisjonen har revisor gjennomført en kontroll med drift/bruk 
av idrettsanlegg ved Færder vgs. Gjennomføringen er basert på stikkprøvekontroller og 
vurdering av interne kontrollrutiner i virksomheten.  
 
Revisor gir to anbefalinger på bakgrunn av kontrollen: 

 Fylkeskommunen må dokumentere at gymsalen ikke leies ut mot vederlag for 
mer en ubetydelighetsgrense på 5 %, eller vederlaget ikke overstiger 
symbolsk beløp. 

 Fylkeskommunen har en justeringsforpliktelse over 10 år, og det skal foreligge 
dokumentasjon på reell bruk for hvert år. 
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SAK 11/17 
ÅRSRAPPORT FOR KONTROLLUTVALGET I VESTFOLD 
FYLKESKOMMUNE 2016 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport for kontrollutvalget vedtas som: 
«Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune». 
 
Årsrapporten sendes fylkestinget til orientering. 
 
Vedlegg:  
Utkast til årsrapport for kontrollutvalget 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal jfr. Kommuneloven § 77 pkt. 6 informere fylkestinget om sitt 
arbeid. Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets arbeid og aktiviteter gjennom 
2016. 
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Årsrapport 2016 - Kontrollutvalget 

Vestfold fylkeskommune 
 
 
 

Hjemmel 
Fylkeskommunen er i henhold til kommuneloven § 77 pålagt å ha kontrollutvalg.  
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner definerer utvalgets 
oppgaver nærmere. 

 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal – på vegne av fylkestinget – føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 
Viktige oppgaver for kontrollutvalget er: 

 Påse at kommunens regnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert 
på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet. 

 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av fylkestinget. 

 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 Påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Rapportere til fylkestinget om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Påse at fylkestingets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-prosjekter blir 
fulgt opp. 

 Påse at det gjennomføres selskapskontroll. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

 Rapportere til fylkestinget om gjennomført selskapskontroll. 

 Innstille til fylkestinget ved valg av revisjonsordning. 

 Utarbeide forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollarbeidet i fylkeskommunen. 

 Vurdere henvendelser fra innbyggerne. 

 Stille krav til fylkeskommunens etiske bevissthet. 
 
Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal være 
medlem av fylkestinget, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har for valgperioden 2015 -2019 følgende 
sammensetning: 
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Medlemmer     Varamedlemmer 
Heidi Ørnlo (Ap), leder   Per Hermann Aune (Ap) 
Rune Mathiassen(SV), nestleder  Inge Høyen (Sp) 
Øyvind Reidar Bakke (Ap)   Ulf Lund Halvorsen (MdG) 
Elise Andersen (FrP)   Øyvind Oppegård (H) 
Andreas Muri (H)    Hanne Eikeland (H) 
 

 
Kontrollutvalgets virksomhet i 2016 
Kontrollutvalget har i 2016 avholdt 6 møter og behandlet 47 saker. I 2015 ble det det 
til sammenligning avholdt 5 møter og behandlet 45 saker. 
 
 

Regnskapsrelaterte saker 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap 2015 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap. Uttalelsen  
skal være fylkesutvalget i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
fylkesutvalget avgir innstilling om årsregnskapet til fylkestinget. 
 
Kontrollutvalget avga uttalelse til fylkeskommunens årsregnskap i møte 14.04.16. 
Regnskapet ble vurdert i et positivt lys og fra uttalelsen kan blant annet følgende 
nevnes: 
 

 Kontrollutvalget anser budsjettdisiplinen i sektorene som jevnt over god. 

 Kontrollutvalget ser svært positivt på regnskapsresultatet, og registrerer at 
vesentlig styrket skatteinngang mot slutten av året bidrar til det gode resultatet. 

 Netto resultatgrad for 2015 viser 4,4 %. Korrigert etter prinsipp fra 2014 er graden 
4,3% og anses tilfredsstillende. Tallet bør etter retningslinjene være på min. 4 %. 

 Kontrollutvalget ser positivt på at de frie fondene, Bufferfond og Disposisjonsfond 
Premieavvik, også i 2015 er styrket med henholdsvis 57 og 5 mill. kr. 

 Kontrollutvalget ser positivt på at fylkesrådmannen legger vekt på å gjennomføre 
tiltak i tråd med de anbefalinger som gis fra Kontrollutvalget og Vestfold 
Kommunerevisjon i tillegg til egne interne kontrolltiltak nevnt i årsrapporten. 

 
Enhetskontroller/virksomhetskontroller 
Som en del av regnskapsrevisjonen gjennomfører Vestfold Kommunerevisjon 
kontroller ved ulike enheter i organisasjonen. Enhetskontrollene kjennetegnes ved 
gjennomgang av de administrative områdene budsjett/regnskap, lønn, kasse/bank 
(likviditetshåndtering), og evt. fakturering. To rapporter har vært til behandling i 2016. 
 
Rapport – Virksomhetskontroll Søndre Vestfold Tannklinikk ble behandlet i 
kontrollutvalget 3.03.16 og denne ble tatt til orientering. 
 



11/17 Årsrapport for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2016 - 17/00014-1 Årsrapport for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2016 : Utkast Årsrapport 2016 KU VFK

 

 

 
 

  Side   3 av  7 

Rapport kontroll – offentlige anskaffelser ble behandlet i møte 03.03.16. Vestfold 
Kommunerevisjon har i rapporten undersøkt etterlevelse av regelverket om offentlige 
anskaffelser i flere virksomheter. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
 

Revisors gjennomgang av rapport om offentlige anskaffelser tas til orientering. 
Kontrollutvalget viser til rapporten med revisors anbefaling: 
o Vestfold fylkeskommune bør sørge for fortsatt fokus på etterlevelse av 

regelverket om offentlige anskaffelser. 
o Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra fylkesrådmannen på 

hvordan revisjonens vurderinger og anbefalinger er fulgt opp innen 
20.05.16.  

o Fylkesrådmannen inviteres til kontrollutvalgets møte 2. juni 2016 for å 
orientere i saken. 

 
Rapporten ble fulgt opp i tråd med vedtaket og fylkesrådmannen redegjorde for 
kontrollutvalget i møte 02.06.16. Redegjørelsen ble tatt til orientering. 
 
Sluttregnskaper 
Reglement for byggeprosjekter i Vestfold fylkeskommune krever at sluttregnskap for 
investeringer over 20 mill. kr skal legges fram for kontrollutvalget. Utvalget har i 2016 
fått oversendt sluttregnskap for oppgradering og utvidelse av Fylkeshuset. Saken var 
til behandling 01.12.16 og kontrollutvalget sluttet seg til fylkesrådmannens foreslåtte 
disponering av mindreforbruket i prosjektet. 
 
Vedrørende utvidelsen av Fylkeshuset så har kontrollutvalget fått orientering fra 
administrasjonen i møte 02.06.16 om hvordan påpekte forhold knyttet til 
anskaffelsesreglementet er fulgt opp. Denne informasjonen er tatt til orientering. 
 
Revisjonsplan 2016 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsplan 2016 i møte 20.10.16. I planen informerer 
revisor om hvordan de planlegger å gjennomføre regnskapsrevisjonen. Den legges 
fram for kontrollutvalget til orientering. Dokumentet er viktig i lys av kontrollutvalgets 
ansvar for å påse at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte.  
 
 

Forvaltningsrevisjon mv. 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget behandlet overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i møte 
14.04.16. Analysen er utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon og skal gjennomgå 
aktuelle områder for forvaltningsrevisjon på bakgrunn av risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Med bakgrunn i analysen vedtok kontrollutvalget følgende 
plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019: 
 

1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og 
oppfølging 

2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
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3. Oppfølging av lærlinger 
4. Offentlige anskaffelser 
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging 

 
Fylkestinget sluttet seg til planen i møte 16.06.16. 
 
Det er ikke behandlet nye forvaltningsrevisjonsrapporter i 2016. 
 
I møte 14.04.16 ble oppfølging av rapport om Vedlikehold av fylkesveier fra 2015 
behandlet. I rapporten anbefales det at fylkeskommune utarbeider en overordnet 
plan for vedlikehold samt at arbeidet med å spesifisere mål, indikatorer for 
måloppnåelse og risikostyring fortsetter. Fylkesadministrasjonen redegjorde for 
hvordan anbefalingene er etterkommet, og saken ble tatt til orientering. 
 
 

Selskapskontroll  
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
fylkeskommunens interesser i selskaper herunder kontrollere om den som utøver 
fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Kontrollen kan gjennomføres som: 
 

 Eierskapskontroll (kontroll med om fylkeskommunens eierinteresser ivaretas i 
samsvar med fylkestingsvedtak, lover og forutsetninger) 

 Forvaltningsrevisjon (systematisk gjennomgang av definerte problemstillinger) 
 
Overordnet analyse for selskapskontroll ble behandlet i møte 02.06.16 og følgende 
plan for selskapskontroll ble vedtatt for perioden 2016 – 2019: 
 

 Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter 

 Styresammensetning, styreevaluering og valg 

 Samordning av føringer for eierskap 

 Selskapskontroll Sandefjord Lufthavn Torp AS 

 Selskapskontroll Vestfoldmuseene IKS 

 Selskapskontroll Vegfinans AS 

 Selskapskontroll Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS (bestilt) 
 
Kontrollutvalget har i 2016 behandlet oppfølging av to eierskapskontroller i tillegg til 
en forvaltningsrapport. 
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Eierskapskontroll Telemark og Vestfold regionteater AS - Teater Ibsen 
Kontrollens formål var å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune forvalter sine 
eierinteresser i Telemark og Vestfold regionteater AS. Kontrollen er gjennomført med 
utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
 

 Utøver Vestfold fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i Telemark og 
Vestfold regionteater AS? 

 Utøves fylkeskommunens eierinteresser i Telemark og Vestfold regionteater 
AS i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

 
Følgende anbefalinger ble gitt: 
 

Vestfold fylkeskommune anbefales å: 

 følge opp at eiermeldingen/strategi for selskapet evalueres årlig i tråd med 
interne rutiner og KS` anbefalinger om eierskap m.m. 

 vurdere å gi føringer for at det skal være vedtektsfestet valgkomite for 
selskapet ved valg av styremedlemmer, i tråd med KS` anbefalinger om 
eierskap m.m. 

 registrere styremedlemmer i styrevervregisteret i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 

 
Telemark og Vestfold regionteater AS anbefales å: 

 vurdere å utarbeide styreinstruks i tråd med KS` anbefalinger om eierskap 
m.m. 

 vurdere å gi føringer om kjønnsbalanse i styret i tråd med KS` 
anbefalinger om eierskap m.m. 

 følge opp det planlagte arbeidet om å utarbeide rutiner for eiermøter og 
informasjonsstrategi overfor eierne 

 
Oppfølging av denne rapporten har vært på sakskartet i to møter da 
tilbakemeldingene fra administrasjonen viser at arbeidet med å etterkomme 
anbefalingene ikke er sluttført. Kontrollutvalget vedtok 20.10.16 at de ønsker å bli 
informert om framdriften i saken, samt å informere eierrepresentanten om dette. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport i NDLA 
Som medeier i det interfylkeskommunale selskapet Nasjonal Digital Læringsarena 
(NDLA) fikk kontrollutvalget oversendt forvaltningsrevisjonsrapport bestilt av 
kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune. Formålet med rapporten var å 
undersøke rutiner for etterfølgelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Det ble 
påvist flere ureglementerte forhold og rapporten ble oversendt fylkestinget til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har bestilt en ny forvaltningsrevisjon i 
selskapet som følge av funn gjort i den første rapporten. Formålet med dette 
prosjektet er å avdekke om NDLA sine innkjøp, samhandling med leverandører og 
arbeidsmiljø samsvarer med regelverk, interne rutiner og etiske retningslinjer. 



11/17 Årsrapport for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2016 - 17/00014-1 Årsrapport for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 2016 : Utkast Årsrapport 2016 KU VFK

 

 

 
 

  Side   6 av  7 

Rapporten var ventet til behandling høsten 2016, men leveringen er utsatt til 2017. 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune vil også få denne til behandling og har 
forpliktet seg til å betale kr 25.000,- + moms. for kostnadene med rapporten. 
 
 
Rapport om eierstyring i Vestfold fylkeskommune 
Kontrollutvalget har 20.10.16 på eget initiativ behandlet «Rapport om eierstyring i 
Vestfold fylkeskommune». Denne ble behandlet av fylkestinget 15.09.16. 
Kontrollutvalget skal i tråd med kommuneloven påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser og bør derfor være orientert om 
eierskapsrelaterte saker som behandles i fylkestinget. 
 
Kontrollutvalget var positiv til rapporten som fremmer konkrete tiltak for aktiv 
eierstyring, men understreket behovet for en åpen eierskapsforvaltning. 
Kontrollutvalget ønsker å bli informert om eierskapsrelaterte forhold. 
 

 
Andre forhold relatert til kontroll og tilsyn 
 
Besøk ved Vestfoldarkivet 
Virksomhetsbesøk er en av kontrollutvalgets arbeidsmetoder og 01.09.16 ble det 
gjennomført et besøk ved Vestfoldarkivet i Sandefjord. Utvalget ble tatt godt imot av 
avdelingsdirektør Karianne Schmidt Vindenes og fikk en interessant gjennomgang av 
virksomheten etterfulgt av omvisning. Utfordringer og framtidsutsikter ble også belyst. 
Kontrollutvalget var fornøyd med besøket. 
 
Henvendelse til kontrollutvalget 
I september mottok kontrollutvalget en henvendelse fra Flybåten AS om innkjøp av 
transporttjenester til Østre Bolærne. Henvendelsen ble lagt fram for utvalget i møte 
20.10.16. Det ble vedtatt å be revisor om en nærmere undersøkelse av påstander 
fremsatt i henvendelsen vedrørende manglende oppfølging av politiske vedtak, og 
om fylkeskommunens anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med siste 
anskaffelse. Rapport vil bli lagt fram for behandling i 2017. 
 
Orientering om utbyggingsprosjektet på Re vgs. 
Som følge av konkursen til entreprenøren som var engasjert til å bygge ut Re 
videregående skole, ba kontrollutvalget om en orientering fra fylkesrådmannen i møte 
14.04.16. Det ble satt fokus på hvilke vurderinger som blir gjort for å vurdere 
økonomisk soliditet hos leverandører i større prosjekter. Dette ble det redegjort for i 
møte 20.10.16. 
 
Vurdering av reglement og rutiner for finansforvaltning 
Revisor har gjennomgått reglement og rutiner for finansforvaltningen og rapportert til 
kontrollutvalget. Reglement og rutiner ble vurdert å være i samsvar med vedtatte 
rammer, lov og forskrift. Saken ble behandlet i møte 14.04.16 og tatt til orientering. 
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Revisor 
Vestfold Kommunerevisjon er fylkeskommunens valgte revisor og utfører 
revisjonstjenester både innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Revisor bistår også 
fylkeskommunen i ulike spørsmål som krever revisjonsfaglig vurderinger.  
Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin 
uavhengighet. Slik erklæring foreligger. Kontrollutvalget har hatt et godt samarbeid 
med revisor gjennom året. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Sekretariatstjenestene utføres av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(VIKS). Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo er fylkeskommunens medlem i styret i VIKS. 
Selskapet har 3 ansatte og Gaute Hesjedal har sekretæransvaret for kontrollutvalget i 
fylkeskommunen. Kontrollutvalget har hatt et godt samarbeid med sekretariatet 
gjennom året. 
 
Budsjett 
For 2016 har budsjettet til kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune vært på kr 
4.032.000,-. Beløpet inkluderer revisjonstjenester, sekretariatstjenester, 
møtegodtgjørelse og disponible midler. Det er foreslått et budsjett for 2017 på kr 
4.000.000,-. 
 
Kontakt med administrasjonen og andre: 
Fylkesrådmannen med representanter fra administrasjonen har gitt orienteringer til 
kontrollutvalget ved forespørsel. Kontrollutvalget opplever et godt samarbeid med 
administrasjonen i Vestfold fylkeskommune. 
 
Kontakt med politisk organisasjon: 
Kontrollutvalget opplever å ha et godt samarbeid med fylkesordfører og den politiske 
organisasjonen forøvrig. 
 

 
 

Tønsberg, 2.mars 2017 
For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo 

 
 
 

Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 16/00030-12 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 12/17 
STATUS PR. 22.02.17 FOR FORVALTNINGSREVISJON NDLA II 

 

Forslag til vedtak: 
Statusoppdatering for forvaltningsprosjektet NDLA II tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon av NDLA, del II - Status i arbeidet ved Deloitte, KU Hordaland 
fylkeskommune 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune har i møte 13.02.17 fått informasjon om 
status i for framdriften med forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.  
 
Fra saksprotokollen til KU HFK framgår følgende: 
Handsaming i møte 
Møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 31.3 i delar av Deloitte si orientering. 
Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo orienterte om status i den pågåande 
forvaltningsrevisjonen av NDLA, 
del II, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. Fylkesrådmannen var også til stades 
under handsaming av saka og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet. 
Revisjonsrapport vert å levere sekretariatet innan 18.4.17. 
Etter dette art slikt vedtak samrøystes vedteke. 
 
Vedtak 

1. Endeleg revisjonsrapport for forvaltningsrevisjon av NDLA, del II vert å levere 
sekretariatet innan 18.04.17. 

2. Informasjonen vert elles teken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune bidrar økonomisk til gjennomføringen av 
prosjektet og vil få rapporten oversendt når den er freidig. Informasjon om saken 
framgår av vedlagte saksfremlegg fra KU HFK. 
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Kontrollutvalet 
       

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00  
Direkte telefon 55239447 – Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no  

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. 
 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksgang 
 
Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet   

 

Forvaltningsrevisjon av NDLA, del II - Status i arbeidet ved Deloitte 
 

 
Bakgrunn for saka: 
 
Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 5/16 i møte 16.02.2016: 
 
1. Kontrollutvalet ønskjer å gå vidare inn i saka og ber Deloitte gjennomføre ein utvida 

forvaltningsrevisjon av NDLA. 
2. Deloitte vert beden om å levera forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve i 

dette møte, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar og ressursbruk innan 1.3.16. 
3. Leiar i kontrollutvalet, i samråd med sekretariatet, får fullmakt til å godkjenne prosjektplanen. 
 
 
Prosjektplanen vart levert innan tidsfristen og godkjend i tråd med punkt 3 i vedtaket over med slik 
tekst i e-post til Deloitte 4.3.16: 
 
1. Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av NDLA II er godkjent slik den ligg føre.  
2. Det vert likevel presisert at kontrollutvalet skal varslast snarast råd, og før forbruket er gjort, dersom ein 

under vegs i arbeidet ser at det stipulerte timetalet ikkje vil vera tilstrekkeleg.  
3. Det vert lagt opp til at Deloitte kjem med ein kort statusrapport på arbeidet i møte i kontrollutvalet 4. – 

5.4.16. 
 
 
Av den godkjende prosjektplanen går det fram at føremålet med forvaltningsrevisjonen er: 
 
«Føremålet med prosjektet er å avdekke om NDLA sine innkjøp, samhandling med leverandører og 
arbeidsmiljø samsvarer med regelverk, interne rutiner og etiske retningslinjer.» 
 
 
 
 
 

                    

Arkivnr:                2015/2073-108 

Saksbehandlar:             Roald Breistein 
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Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål har revisjonen formulert følgjande problemstillingar: 
 

1. Er det etablert system, rutinar og kontrollar (økonomisk internkontroll) som førebyggjer og hindrar at 
korrupsjon og mislegheiter kan førekomme?  

2. I kva grad er NDLA sine innkjøp frå leverandør av tekniske tenester i tilstrekkeleg grad 
dokumenterte og etterprøvbare, med behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag, 
fakturadokumentasjon frå underleverandør mm.?  

3. I kva grad er innkjøp frå andre leverandører NDLA har hatt avtalar med tilstrekkeleg dokumenterte 
og etterprøvbare gjennom behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag, 
fakturadokumentasjon frå underleverandør mm.?  

4. I kva grad har samhandling/interaksjon med leverandør av tekniske tenester og andre utvalde 
aktørar blitt handtert på ein profesjonell og forretningsetisk måte, og i samsvar med regelverk og ev. 
interne rutinar og retningsliner?  

5. Korleis og i kva grad har ekstern leverandør av tekniske tenester vore involvert i dagleg teknisk drift 
av NDLA?  

a. I kva grad har NDLA inngått databehandlaravtale med ekstern leverandør av tekniske 
tenester i dei tilfella der dette har vore aktuelt?  

b. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg vern av sensitiv informasjon knytt til innkjøp, 
leverandørinformasjon mv.?  

6. I kva grad har NDLA sikra eit forsvarleg arbeidsmiljø?  
a. I kva grad er det etablert system og rutinar for å legge forhold til rette for varsling?  
b. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg tilrettelegging og handtering av melding/varsel om 

kritikkverdige forhold i organisasjonen?  
c. I kva grad har det vore varsla om kritikkverdige forhold i organisasjonen?  
d. I kva grad er ev. varsling i NDLA gjennomført på ein forsvarleg måte?  
e. I kva grad har NDLA følgt opp og behandla tilsette som har meldt frå om kritikkverdige 

forhold i organisasjonen i samsvar med gjeldande regelverk?  
 
 
I samband med at Deloitte rapporterte om status i arbeidet i møte 17.11.16 vart det gjort slikt vedtak: 
 
1. Leveringstidspunkt for revisjonsrapporten vert å komme attende til i neste møte. 
2. Informasjonen vert elles teken til orientering 
 
 
I samband med at Deloitte rapporterte om status i arbeidet i møte 20.12.16 vart dette protokollert: 
 
«Handsaming i møtet 
Møtet vart lukka med heimel i kommunelova § 31.3 i delar av Deloitte si orientering. 
 
E-post frå Deloitte dagsett 18.12.16 «Vedrørande handtering av personopplysningar» vart delt ut i møtet. 
 
Forvaltningsrevisor Birte Bjørkelo frå Deloitte orienterte om status i høve arbeidet med forvaltningsrevisjon 
av NDLA 2 og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.  Fylkesrådmann Rune Haugsdal orienterte også om 
sitt syn på saka. 
 
Tidspunkt for levering av revisjonsrapport vert å komme tilbake til i neste møte.  
 
På bakgrunn av meirarbeid med denne forvaltningsrevisjonen aksepterer kontrollutvalet at timetalet vert 
auka med det tal timar som er medgått i 2016 utover vedteken ramme, dvs. ein auke på 130 timar, slik at 
totalt timetal etter dette vert 582 timar. Endeleg timetal vert å komme tilbake til seinare. 
 
Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke. 
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Vedtak 
1. Tidspunkt for levering av revisjonsrapport av NDLA 2 vert å komme tilbake til i neste møte. 
2. Kontrollutvalet aksepterer at timetalet på forvaltningsrevisjon av NDLA 2 vert auka med 130 timar, slik 

at totalt timetal vert 582 timar. Endeleg timetal vert å komme tilbake til seinare. 
3. Informasjonen vert elles teken til orientering» 
 
 
Drøfting: 
Kontrollutvalet er tidlegare orientert både munnleg og skriftleg om at det har vore ein del korrespondanse 
mellom NDLA, Deloitte og sekretariatet i høve databehandlaravtalar og personopplysningar dei siste 
månadene. I den samanheng vert det vist til e-post frå Deloitte dagsett 18.12.16 «Vedrørande handtering av 
personopplysningar» som vart delt ut i møte i kontrollutvalet 20.12.16. Denne e-posten ligg ved saka i dag 
som vedlegg 1.  
 
Vi har også motteke e-post utveksling frå Deloitte gjeldande skriftleg veiledning som dei har fått frå 
Datatilsynet i e-post «Vedrørande håndtering av personopplysninger ved gjennomføring av 
spørreundersøking». Som det går fram av e-post utvekslinga har også dagleg leiar i NDLA hatt kontakt med 
Datatilsynet etter at Deloitte fekk si veiledning. Denne ligg ved som vedlegg 2. E-posten er også send 
vidare til m.a. styreleiar i NDLA som skriv dette i ein e-post til sekretariatet 23.1.2017: 
 

«Som styreleder i NDLA fikk jeg kopi av epost til kontrollutvalgene vedrørende framdrift i 
forvaltningsprosjektet. Det påpekes her at det er utfordrende å få tak i nødvendig informasjon fra 
NDLA. Jeg er også kjent med at det har vært nødvendig å avklare håndtering av 
personalopplysninger ved gjennomføring av spørreundersøkelse slik det framgår av epostutveksling 
som jeg fikk kopi av fra dere den 20.01. 
 
Utfordringene det vises til er ikke nærmere beskrevet. Dersom utfordringene er av en slik art at 
styreleder kan bidra til å løse dem, hører jeg gjerne fra dere.» 

 
Vidare har vi motteke e-post frå dagleg leiar i NDLA dagsett 19.1.17 som ligg ved som vedlegg 3. 
 
I dette møtet vil Deloitte orientere om status og framdrift i prosjektet. I tråd med punkt 2 i vedtaket frå forrige 
møte er det lagt opp til at endeleg timetal vert å komme tilbake til. 
 
 
 
Konklusjon: 
Dersom det ikkje kjem fram særskilte opplysningar, som t.d. krev justering ift. godkjend prosjektplan, vert 
det tilrådd at kontrollutvalet tar informasjonen til orientering. I tillegg bør utvalet vurdere om dei skal ta 
stilling til det endeleg timetalet i dette møtet. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Endeleg revisjonsrapport for forvaltningsrevisjon av NDLA, del II vert å levere sekretariatet innan ……. 
2. Informasjonen vert elles teken til orientering 
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Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

  

  Roald Breistein 
  utvalgssekretær 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
Vedlegg 
1 
2 

Vedrørande handtering av personopplysningar 
Vedrørande handtering av personopplysningar ved gjennomføring av spørjeundersøking 

3 NDLA 
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Arkivsak-dok. 15/00157-15 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 13/17 
STATUSOPPDATERING - EIERSKAP TEATER IBSEN 

 

Forslag til vedtak: 
Status for oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Teater Ibsen AS, status til kontrollutvalget om oppfølging av eierskapskontroll 

 
 
Saksframstilling: 
Administrasjonen har i tråd med kontrollutvalgets vedtak oversendt en statusrapport 
for oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen. Det vises til at arbeidet med 
oppfølging av anbefalinger går fremover. 
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Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
VIKS 
Revetalgt 10 
3174 REVETAL 
v/ Gaute Hesjedal 
 
 

Dato: Referanse: 
17.01.2017 201700030-5 
Saksbehandler: Deres referanse: 
Frank Tindvik    
  

    
 

  
 
 
Teater Ibsen AS, status til kontrollutvalget om oppfølging av eierskapskontroll 
 
Det vises til fylkeskommunens brev av 6. oktober 2016 til kontrollutvalget med redegjørelse fra 
administrasjonen om status i oppfølgingsarbeidet av eierskapskontroll. Administrasjonen har siden 
dette jobbet videre med konkrete tiltak, og i dette brevet følger en ny statusoppdatering.  
 
11. januar 2017 ble det gjennomført et eiermøte i Teater Ibsen AS, hvor Vestfolds representanter la 
frem forslag til justerte vedtekter – som imøtekommer anbefalingene/påpekningene fra 
eierskapskontrollen. Forslagene ble tatt godt imot av de to andre eiernes representanter, henholdsvis 
Skien kommune og Telemark fylkeskommune. Det ble foreslått noen mindre justeringer / endringer 
fra de andre eierne i det fremlagte forslaget. Det ble enighet om at Vestfold skal innarbeide disse i et 
endelig forslag, som tas opp til endelig diskusjon blant eierne. Administrasjonen i Vestfold 
fylkeskommune har foreslått nytt møte mellom eierne primo februar for å sluttføre arbeidet. Deretter 
vil alle eierne måtte fremme forslag til justerte vedtekter i sine respektive politiske organer, før et 
endelig forslag etter planen vil bli fremmet på generalforsamling i Teater Ibsen i juni 2017. 
 
Videre jobber administrasjonen fortsatt med utvikling av eierstrategi for Teater Ibsen. Dette arbeidet 
har kommet langt på vei, og gjennomføres blant annet i samarbeid med «Eierskapsgruppen» i 
Vestfold fylkeskommune, som samler alle saksbehandlere innenfor eierskap i Vestfold 
fylkeskommune. Administrasjonen er opptatte av å utvikle en eierstrategi som får størst mulig 
merverdi i det daglige arbeidet, både for administrasjonen i fylkeskommunen, politikere og Teater 
Ibsen AS. Forslaget til eierstrategi for Teater Ibsen, som vil imøtekomme forslag/påpekninger fra 
eierskapskontrollen, vil legges frem til politisk behandling i løpet av 2017. 
 
Dette til orientering.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Frank Tindvik  
Rådgiver / saksbehandler  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
  

         
 
 
         
 

- 



14/17 Orientering om fagdag 30.03.17 - 16/00053-5 Orientering om fagdag 30.03.17 : Orientering om fagdag 30.03.17

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00053-5 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 14/17 
ORIENTERING OM FAGDAG 30.03.17 

 

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

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vil gjennomføre en fagdag innen området korrupsjon og etikk torsdag 
30. mars på fylkeshuset. Det legges opp til et arrangement bestående av foredrag og 
diskusjoner da utvalget har bedt om å bli utfordret på ulike dilemmaer.  
 
Det er sendt ut invitasjoner til fylkets politiske og administrative ledelse, 
kontrollutvalgets varamedlemmer, Vestfold Kommunerevisjon og VIKS. Sekretariatet 
vil sende ut program for dagen i nær framtid. 
 
Tor Dølvik fra Transparency International Norge og Kurt Orre på vegne av KS vil 
holde foredrag.  
 
Tentativt program for dagen ser slik ut: 
 

 09.00  Velkommen ved ku-leder. 

 09:10  Foredrag om korrupsjonsrisiko i kommunesektoren, belyst ut fra 
 faglige perspektiver på risikosoner og illustrert med eksempler på saker 

 10.00 Pause 

 10:15 Presentasjon av etiske dilemmaer, diskusjon i grupper, gjennomgang 

 11.00 Spørsmål og kommentarer – plenumsdiskusjon 

 11.30 Lunsj 

 12.30 Foredrag – etikk 

 13.30 Pause 

 13.45 Etikk fortsetter 

 14.45 Avslutning 
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SAK 15/17 
REFERATSAKER VFK 02.03.17 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 

 
 
Saksframstilling: 

 Protokoll fra styremøte i VIKS 30.01.17 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 30.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Fylkeshuset, Tønsberg, møterom Gokstad. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Lars Egeland, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Dag L. Erichsrud 

Aleksander Leet 
Olav Bjørnli 

  
Andre: Magnus T. Østli, kontrollutvalgsleder Re 

Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 
Orrvar Dalby 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00026-4 
Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 
2016. 

3 

2/17 17/00036-1 Bemanning/rekruttering VIKS. 3 

3/17 
16/00166-
11 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. 

4 
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4/17 16/00187-4 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 4 

5/17 16/00122-5 Referater. 5 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

2/17 Bemanning/rekruttering VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
2.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette ny daglig leder for VIKS fra 1.1.2018, 
da daglig leder Orrvar Dalby pensjonerer seg. 
 
 
Møtebehandling 
Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratrådte under behandlingen av denne saken. 
 
Leder orienterte om bakgrunnen for saken og arbeidsutvalgets vedtak. 
Styret drøftet og er positive til at rådgiver Heidi Wulff Jacobsen har stilt seg til 
disposisjon for selskapet til å overta som daglig leder etter Orrvar Dalby. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
 
Vedtak  
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
 
 
 
 
 

3/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Leder redegjorde kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
4/17 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 4/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 

 6.mars 

 29.mai (ved behov) 

 28.august 
 
 
Møtebehandling 
Møteplanen ble drøftet.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
• 6.mars 
• 29.mai (ved behov) 
• 28.august 
 
Møtet 6.mars ønskes holdt på Fylkeshuset, mens møtet 29.mai søkes lagt til Tjøme 
eller Nøtterøy. 
 
 
 
 
 

5/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder kommenterte referatene. 
 
I tillegg rapporterte Terje Fuglevik fra representantskapsmøte i Vestfold Vann IKS 
8.desember 2016. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.00. 
 
 
Revetal 31.januar 2017. 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00018-3 
Saksbehandler Gaute Hesjedal 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 02.03.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 16/17 
EVENTUELT VFK 02.03.17 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 
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