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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 01.03.2016 kl. 9:00 
Sted: Møterom 1 
Arkivsak: 15/00013 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud 

Per Ove Width 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jørn Fuglår 

  
Forfall:  Anne Marie Indseth, medlem  

Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke 
    «              «           varaordfører Carl-Erik Grimstad 
KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa  
 

  
Andre: Tjøme kommune, Rådmann Christine Norum tilstede sak 1 - 2 

Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl 09.00. 
Alle saker ble behandlet for åpne dører. 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 15/00013-
11 Godkjenning av protokoll 02.12.15, Tjøme 2 

2/16 15/00066-1 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme 3 

3/16 15/00066-2 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger 
og samarbeid, Tjøme  3 

4/16 15/00073-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Tjøme 4 
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5/16 16/00025-2 Behandling av overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 - 2019, Tjøme 4 

6/16 16/00025-3 Bestille overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 - 2017, Tjøme 6 

7/16 15/00072-7 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, 
Tjøme 7 

8/16 15/00074-4 Henvendelse av 18.01.16, Tjøme 8 

9/16 15/00067-
15 Referatsaker, Tjøme 8 

10/16 15/00067-
16 Eventuelt, Tjøme 9 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoll 02.12.15, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 1/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.12.15 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 02.12.15 godkjennes. 
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2/16 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 2/16 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Ordfører Bente Bjerke var på ferie og hadde meldt forfall. Varaordfører Carl-Erik 
Grimstad var invitert via ordfører, men hadde forfall.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes, og ordfører blir invitert til neste kontrollutvalgsmøte 10.05.16. 
 
 
 
3/16 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid, Tjøme  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 3/16 

 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra rådmann tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om sine forventninger og samarbeid med kontrollutvalget. 
Rådmannen nevnte fokusområder vedrørende kommunesammenslåing med 
Nøtterøy som blant annet målsetting, kvalitetsforbedring, prosesser, bygge opp 
tjenester på nytt og omstillingskompetanse.  Det er fokus på intern / ekstern 
oppfølging, fokus på etikk / korrupsjon og levering av tjenester selv om kommunene 
er i en prosess. Rådmannen forventer at kontrollutvalget følger 
sammenslåingsprosessen nøye og bemerket at rapporteringen fra kontrollutvalget 
skal gi grunnlag for læring og forbedringer i kommunen.  
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
  
 
 
 
 
 
4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 4/16 

 
 
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. 

 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
5/16 Behandling av overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 - 2019, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 5/16 

 
 
Forslag til innstilling: 
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Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon 2016 - 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. 

 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet saken og sekretariatet gjennomgikk prosessen. 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud var med på telefon og ga informasjon og 
svarte på spørsmål om den overordnede analysen. Utvalget diskuterte konkrete 
forvaltningsoppgaver med fokus på kommunesammenslåing. Det ble nevnet temaer 
som arbeidsgiveransvar, tjenesteproduksjon, omstillingskompetanse, 
vedtakskompetanse, strategier og prosesser. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

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

• Utfordringer spesielt 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  
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• Offentlige anskaffelser, innkjøpsordning og rammeavtaler 
nsprosjekt Tema 

Kontrollutvalget vil se alle valgte forvaltningsrevisjonsprosjekter i lys av 
omstillings fasen vedrørende kommunesammenslåings prosessen med fokus 
på arbeidsgiveransvar og tjenesteproduksjon.  
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
6/16 Bestille overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016 - 
2017, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 6/16 

 
 
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,-. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
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,-. 
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7/16 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 7/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 20. april 2016 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 10. mai 2016. Kostnaden dekkes av timene i 
inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
 
 
 
 
Møtebehandling 
De forskjellige fremlagte forvaltningsrevisjonsprosjektene i forslag til «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019» ble diskutert. 
Følgende revisjonsprosjekter ble fremlagt: 

• Utfordringer spesielt 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 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Utfordringer spesielt knyttet til ny kommunestruktur/kommunesammenslåing» som 
leveres til sekretariatet innen 20. april 2016 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 
10. mai 2016.  Det forutsettes at kommunestyret vedtar forslag til «Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019». Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt 
med inntil 20 timer.  Kontrollutvalget vil blant annet ha fokus på arbeidsgiveransvaret 
og tjenesteproduksjon i forvaltningsprosjektet.  
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8/16 Henvendelse av 18.01.16, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 8/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Det nevnes at sak 08/16 ble diskutert vedrørende lukking av møtet. 
Sekretariatet mottok en henvendelse fra Ulf Engelsen den 18.01.16 på Re. Brevet 
datert 12.01.16 med vedlegg ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

Kontrollutvalget registrerer at denne saken er mer enn 10 år tilbake og gir ikke 
grunnlag for undersøkelser for saksbehandlingsrutiner på teknisk sektor i dag. Saken 
anses dermed som avsluttet fra kontrollutvalgets side. 

 
 
 
 
 
9/16 Referatsaker, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 9/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Det ble gitt informasjon om følgende referatsaker og spørsmål ble besvart. 

• Skatteoppkreveren i Tjøme, årsrapport og årsregnskap 2015  
• Protokoll fra styremøte i VIKS, 13.01.16 
• Budsjett for tilsyn og kontroll 2016 
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• Workshop med revisjonen 27.01.16 
 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
10/16 Eventuelt, Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 01.03.2016 10/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollrapporten fra Skatteetaten av 15.02.2016 og «Virksomhetsplanen 2016» fra 
Skatteoppkreveren på Tjøme ble delt ut. Sekretariatet informerte. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget på Tjøme er 10. mai 2016. 
 
Revetal, 01.03.2016 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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