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MØTEINNKALLING   
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 05.11.2015 kl. 18:30  
Sted: Rådhuset i Horten, møterom Adalsborgen  
Arkivsak:   
Arkivkode:   
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

26/15 15/00045-1 Godkjenning av protokoll 10.09.15 3 

27/15 15/00104-1 Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat 4 

28/15 15/00104-2 Praktisk informasjon - møter, utsendelse, reglement 5 

29/15 15/00104-3 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 6 

30/15 15/00103-1 
Registrering og ivaretagelse av pasienters verdisaker 
- orientering ved administrasjonssjefen 

7 

31/15 15/00108-1 Horten kommune - revisjonsplan 2015. 8 

32/15 15/00109-1 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Horten kommunes 
etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 

9 

33/15 15/00104-6 
Valg av representant og vararepresentant til styret i 
VIKS 01.010.2016-31.12.2019 

11 

34/15 15/00104-4 Referater 13 

35/15 15/00104-5 Eventuelt 14 

    

 
 
Eventuelle forfall meldes til VIKS v/Orrvar Dalby mob. 41554561 
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Revetal, 26.10.2015 
 
 
For leder av kontrollutvalget i Horten Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby (sign) 
Dagligleder/sekretær. 
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Saker til behandling 

26/15 Godkjenning av protokoll 10.09.15 
 
Arkivsak-dok. 15/00045-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 26/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.09.2015 godkjennes 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 10.09.15 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 10.09.pdf
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27/15 Presentasjon - kontrollutvalg, revisjon og sekretariat 
 
Arkivsak-dok. 15/00104-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 27/15 
 
 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Horten for perioden 2015-2019 består av: 
 
Medlemmer:     Varamedlemmer: 
1.Ingvar Kjørum,  (AP)   1.Dag N. Kristoffersen (V) 
2.Heidi Ørnlo, (AP)    2.Jan Focas (AP) 
3.Anne Lise Olafsen (R)   3.Andor Røstad (AP) 
 
1.Jan Nærsnes (H)    1.Magnus Skulstad-Johnsen (H) 
2.Trond Nauf (FRP)    2.Lisbeth M.Zaleski (FRP) 
 
Leder: Jan Nærsnes 
Nestleder: Ingvar Kjørum 
 
Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS): 
Daglig leder Orrvar Dalby 
Rådgiver Gaute Hesjedal 
Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 
Orrvar Dalby er sekretær for kontrollutvalget i Horten. 
 
Vestfold kommunerevisjon: 
Daglig leder og oppdragsansvarlig revisor i Horten: Linn Therese Bekken. 
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28/15 Praktisk informasjon - møter, utsendelse, reglement 
 
Arkivsak-dok. 15/00104-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 28/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Reglement for folkevalgte organer i Horten kommune 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgets møter holdes på Rådhuset, normalt på møterom Adalsborgen og 
har de siste årene startet kl.1830. Det bør avklares når møtene skal starte. 
 
Normalt har kontrollutvalget 5-6 møter i året. På neste møte i kontrollutvalget vil det 
bli framlagt forslag til møteplan for 2016. Denne må tilpasses kommunens møteplan. 
 
Reglement for kontrollutvalget i Horten ble endret i kommunestyrets møte 19.oktober 
2015. Medlemmstallet ble redusert fra 7 til 5, og dessuten ble lovens krav til 
representasjon fra kommunestyret lagt til grunn, dvs. at minst ett av medlemmene 
skal være medlem av kommunestyret, mot tidligere to.  
 
Saksdokumentene vil bli utsendt på epost normalt en uke i forkant av møtet. 
Kontrollutvalgets medlemmer får utlevert Ipader fra kommunen, i likhet med 
kommunestyret og øvrige utvalg. 
 
Godtgjøring for utøvelse av vervet følger av kommunens reglement. Reiseregninger 
ifm. møter sendes direkte til politisk sekretariat i kommuner. Evt. andre 
reiseregninger eller regninger for utlegg, sendes sekretariatet for attestasjon, før de 
blir oversendt kommunen. Øvrige godtgjørelser blir utbetalt direkte fra kommunen 
som regel to ganger pr. år. 
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29/15 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 
 
Arkivsak-dok. 15/00104-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 29/15 
 
 

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

 
Saksframstilling: 
Sekretæren vil orientere om kontrollutvalgets mandat, funksjon og oppgaver. 
 
Det vil bli fulgt opp med ytterligere opplæring og innføring i de neste møtene i 
kontrollutvalget. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet holder på å revidere 
Kontrollutvalgshåndboka. Denne vil bli utdelt til medlemmene så snart den reviderte 
utgaven foreligger. 
 
VIKS vil 30.november kl.15-19 arrangere en felles opplæringskonferanse for alle 
kontrollutvalgene i Vestfold. Invitasjon vil bli sendt til medlemmer og varamedlemmer 
i nær framtid. 
 

Vedlegg til sak 

15-00041-4 Hva er 
kontrollutvalget - kommunene 12.10.15 200315_200108_0.ppt
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30/15 Registrering og ivaretagelse av pasienters verdisaker - 
orientering ved administrasjonssjefen 
 
Arkivsak-dok. 15/00103-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 30/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonssjefens redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 
 

Saksframstilling: 
I kontrollutvalgets møte 10.september 2015 ble det fattet flg. vedtak under sak 25/15 
Eventuelt: 
 

«Saken vedrører hjemmeværende og innlagte pasienter på sykehjem. 
 
Hvilke rutiner har kommunen for å registrere og ivareta pasienters verdisaker i 
de private hjem og ved innleggelse på institusjoner? 
 
Hvilke rutiner har kommunen for å ivareta verdisaker og eventuelle møbler ved 
pasienters bortgang?» 

 
Administrasjonssjefen vil redegjøre for disse problemstillingene i møtet. 
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31/15 Horten kommune - revisjonsplan 2015. 
 
Arkivsak-dok. 15/00108-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 31/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan 2015. 

 
Saksframstilling: 
Vestfold kommunerevisjon har oversendt revisjonsplan for 2014. 
 
Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering 
hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av 
regnskapsrevisjonen i kommunen og formålet er å informere kontrollutvalget om 
kontrolloppgaver som er planlagt for 2015. Revisor vil redegjøre nærmere for 
revisjonsplanen i møtet. 
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for det påse-ansvaret kontrollutvalget har 
overfor revisor. 

 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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32/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Horten kommunes etterlevelse 
av lov om offentlige anskaffelser 
 
Arkivsak-dok. 15/00109-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 32/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalingene som er gitt i forvaltningsprosjektet 
«Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser» datert september 
2015.  
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen 
utgangen av 2016. 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak:  
Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalingene som er gitt i forvaltningsprosjektet 
«Horten kommunes etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser» datert september 
2015.  
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 
anbefalingene innen utgangen av 2016. 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport fra Vestfold kommunerevisjon datert 15.09.2015 
 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget fattet i sitt møte 12.februar 2015, sak 04/15, slikt  
vedtak: 
 

«Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon for et 
nytt forvaltningsprosjekt ”Horten kommunes etterlevelse i forhold til lov om 
offentlige anskaffelser”. Forslag til prosjektplan framlegges på neste møte i 
kontrollutvalget 7.mai 2015 og må være sekretariatet i hende innen 20.april.  
Kostnadene dekkes av de midler som er satt av til forvaltningsrevisjon i 
budsjettet for 2015.» 

 
 
 
Prosjektplan med følgende to hovedproblemstillinger ble godkjent i kontrollutvalgets 
møte 7.mai 2015: 
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• I hvilken grad har Horten tilstrekkelig organisering, kompetanse og rutiner for 
etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser? 

• I hvilken grad etterlever Horten kommune eget og nasjonalt regelverk for 
offentlige anskaffelser? 

 
Forvaltningsrapporten med rådmannens høringsuttalelse ble mottatt fra Vestfold 
kommunerevisjon 15.september 2015. 
 
Rapporten konkluderer med følgende anbefalinger: 
 

• Horten kommune bør fortsette det gode kompetanseutviklingsarbeidet på 
innkjøpsområdet og blant annet sørge for at de som har fullmakt til å gjøre 
innkjøp får økt kjennskap til innholdet i kommunens innkjøpsreglement. 

• Innkjøpsreglementet bør justeres i tråd med gjeldende EØS-terskelverdier 

• Horten kommune bør sørge for fortsatt fokus på etterlevelse av regelverket om 
offentlige anskaffelser, og vil spesielt trekke fram etterlevelse av regelverket 
knyttet til gjennomføring av konkurranse, protokollføring og riktig bruk av 
tildelingskriterier. 

• Horten kommune bør sørge for lagring av fullstendig dokumentasjon i Websak 
ved alle offentlige anskaffelser, i tråd med kommunens rutine for lagring av 
avtaler/innkjøp. 

 

Merknader: 
Forvaltningsrapporten er levert innenfor fristen og etter sekretariatets oppfatning 
besvarer den på en god måte de vedtatte problemstillinger. Som 
administrasjonssjefen peker på i sin uttalelse, danner den et godt grunnlag for 
ytterligere utvikling og forbedring av kommunens innkjøpsarbeid. 
 
 

Vedlegg til sak 

Sluttrapport - 
Offentlige anskaffelser Horten kommune.pdf
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33/15 Valg av representant og vararepresentant til styret i VIKS 
01.010.2016-31.12.2019 
 
Arkivsak-dok. 15/00104-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 33/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Som representant til styret i VIKS for perioden 01.01.2016-31.12.2019 velges: 
Som vararepresentant til styret i VIKS for samme periode velges: 
 
Vedlegg:  
Vedtektene for VIKS. 

 
Saksframstilling: 
Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat er en bedrift som er opprettet i 
medhold av Kommuneloven § 27og eid av de kommunene som er med i 
sekretariatssamarbeidet. Selskapets formål er å utøve sekretariatsfunksjon for 
kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold i tråd med kommunelovens 
bestemmelser og forskrift om kontrollutvalg. 
 
Selskapets styre består av 12 representanter, en fra hver av deltakerkommunene 
med personlig varamedlemmer. Det skal velges nytt styre for perioden 01. januar 
2016 til 31. desember 2019.  
 
I vedtektene § 7er følgende angitt for styret: 
 
«Styret består av en representant fra kontrollutvalget i deltakerkommunene 
m/personlige vararepresentanter. Styrerepresentanten bør fortrinnsvis være 
kontrollutvalgsleder. Styret velger selv leder og nestleder. 
1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør. 
Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til 
31.12.07. 
 
Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 
Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. 
 
 
 
 
Styret: 
• skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at 

virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 
• kan ikke ta opp lån 
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• skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll 
• skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over  

denne 
• foretar alle tilsettinger 
• skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold, herunder lokaler 

og utstyr 
• delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Vedtekter VIKS - 
revidert 2015.pdf
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34/15 Referater 
 
Arkivsak-dok. 15/00104-4 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 34/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra styremøte i VIKS 3.september 2015. 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 
03.09.2015.pdf
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35/15 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00104-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.11.2015 35/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 


