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Postadresse Telefon E-post Org.nummer 
Revetalgata 10 45 22 22 28 post@viksre.no 987 665 483 
3174 Revetal     
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
 

MØTEPROTOKOLL  
 
 

Dato:   27.08.2015 kl. 10.00 
Møtested: Administrasjonsbygget gamle Færder vgs, 

Banebakken 35 Tønsberg 
Møterom:   04111 
 
 
 
 
DISSE MØTTE:     FORFALL: 
Kjetil Holm Klavenes, leder  
Rune Mathiassen, nestleder 
Ingar Døler, medlem     
Janne Ekmann, medlem 
Elisabet Trevland, medlem 
 
 
DESSUTEN MØTTE: 
Egil Johnsen,  fylkesrådmann VFK (sak 25/15 og 26/15) 
Lisbeth Eek Svennson, stabsdirektør VFK (sak 25/15 og 26/15) 
Rune Hjertås, økonomisjef VFK (sak 25/15 og 26/15) 
Monica Herstad, jurist VFK (sak 25/15 og 26/15) 
Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef VFK (sak 25/15 og 26/15) 
Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor VKR 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 
 
 
MØTELEDER: Kjetil Holm Klavenes 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 10.00 
 
Under behandling av sak 26/15 ble møtet vedtatt lukket i medhold av KL § 31 pk. 2. 
jfr.  offl. § 13 1. ledd da det ble gitt taushetsbelagt informasjon. Møtet ble åpnet igjen 
da informasjonen var gitt. 
 
   
Saksliste: 
25/15 Godkjenning av protokoll fra møte 28.05.15 

 
 Vedtak: 
Protokoll fra møte 28.05.15 godkjennes. 
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26/15  Redegjørelse om anbudsprosess i forbindelse med utbygging av 
Fylkeshuset 
 Fylkesrådmannen med sine representanter redegjorde for 
byggeprosjektet, organisering av styringsgruppe, prosjektgruppe og 
hvilke vurderinger som ble gjort i anskaffelsesprosessen. Det ble 
understreket at det var en beklagelig situasjon som var oppstått. 
Administrasjonen har igangsatt tiltak for styrke organisasjonen innen 
anskaffelsesområdet. Kontrollutvalget stilte spørsmål til fylkesmannen 
og hans representanter. 

 
Daglig leder i Vestfold Kommunerevisjon gjennomgikk sin rapport om 
anskaffelsesprosessen for valg av entreprenør der revisor finner at:  
 

• Konkurransegrunnlaget var mangelfullt vedrørende opplysninger om 
kriterier for et alternativt tilbud, samt opplysninger om vekting av 
kriterier for tildeling av kontrakt. 

• Det ble gitt ulike opplysninger om konkurransen i kunngjøringen og 
konkurransedokumentet knyttet til tildelingskriterier og frist for klage. 

• Det ble ikke mottatt et fullstendig tilbud i tråd med konkurranse-
grunnlaget ved tilbudsfrist fra vinner av konkurransen, herunder 
tilbudsbrevet som bekrefter tilbudssum og et komplett utfylt 
tilbudsskjema*. 

• Det ble mottatt et tilbud på å utføre arbeid etter "Samspill modellen" 
og ikke totalentreprise som konkurransen beskriver ved tilbudsfrist 
fra vinner av konkurransen*. 

• Anskaffelsesprotokollen begrunner ikke valg av leverandør med 
fullstendig vurdering knyttet til alle tildelingskriteriene gitt i 
konkurransen. 

• Klage mottatt 07.11.2014 ble ikke behandlet før kontraktsignering. 
 

Merknad: *Revisor vil påpeke at dette er en foreløpig rapport og at 
konsekvensene av funn beskrevet ovenfor må vurderes juridisk og 
krever ytterligere undersøkelser. 

 
 
 Vedtak: 

Kontrollutvalget viser til revisors foreløpige rapport og øvrig informasjon 
i saken. Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn som er framkommet. 

  
Fylkesadministrasjonen henstilles om snarest å gjennomgå praksis, 
rutiner og retningslinjer innen offentlige anskaffelser og sørge for at 
dette kvalitetssikres. 

 
Kontrollutvalget ber om en orientering fra fylkesrådmannen om hvordan 
rutinene fungerer, og hvilke erfaringer man har gjort seg i løpet av 2016. 

  
Saken oversendes fylkesutvalget og fylkestinget for videre behandling. 
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27/15  Sluttrapport Færder videregående skole 
  Revisor informerte om sin uttalelse til sluttregnskapet. 
  

Vedtak: 
Kontrollutvalget har behandlet sluttrapport for Færder videregående 
skole. Kontrollutvalget anbefaler at investeringsramme og budsjett 
justeres i samsvar med mindreforbruket. 

 
 
28/15 Sluttrapport Gildehallen på Borre 

Revisor informerte om sin uttalelse til sluttregnskapet. 
  

Vedtak: 
Kontrollutvalget har behandlet sluttrapport for Gildehallen på Borre. 
Kontrollutvalget anbefaler at mindreforbruket blir benyttet til å redusere 
låneopptaket. 

 
 
29/15  Revisor orienterer 
 Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen fra VKR orienterte om status for det 

pågående forvaltningsprosjektet "Vedlikehold av fylkesveier". Prosjektet 
vil ferdigstilles senere i høst. Spørsmål ble besvart og kontrollutvalget 
kom med innspill til prosjektet. 

 
 Vedtak: 

Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
30/15 Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for  

perioden 2016 – 2019 og plan for forvaltningsrevisjon og  
selskapskontroll 2016 - 2019 

 Saken ble diskutert og kontrollutvalget ble oppfordret til å komme med 
innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon. Det ble foreslått å ta 
en gjennomgang av anbefalinger i tidligere rapporter og kontrollere 
status på hvordan dette er fulgt opp. Videre ble det foreslått at 
kontrollutvalget gjennomfører en evaluering av plan for 
forvaltningsrevisjon etter 2 år for å eventuelt å gjøre endringer. 
 
Vedtak: 
1.  Kontrollutvalget bestiller en overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon for Vestfold fylkeskommune for perioden 2016 – 
2019 fra Vestfold Kommunerevisjon. Revisor forutsettes å hensynta 
innspill/synspunkter både fra nåværende utvalg og fra nytt 
kontrollutvalg etter at det er konstituert.  

 
Kostnaden dekkes av midler til tilsyn og kontroll for 2015/2016. 
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2. Som en del av sin ordinære virksomhet utarbeider sekretariatet 
forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-19 og 
forslag til plan for selskapskontroll 2016-19. Planene utarbeides med 
utgangspunkt i overordnet analyse når denne foreligger. 

 
 
31/15 Oppfølging/tilbakemelding til VFK råd for funksjonshemmede i 

forbindelse med rapport "Kontroll av spesialundervisning i 
praksis" 
Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget deler Rådet for funksjonshemmede sin bekymring i 
deres uttalelse om rapporten. Kontrollutvalget vil bemerke at dette var 
en oppfølgingsundersøkelse til en tidligere rapport og slik sett ikke en 
komplett forvaltningsrevisjonsrapport. Avtroppende kontrollutvalg vil 
oppfordre det nye utvalget til å se på problemstillingen som Rådet for 
funksjonshemmede tar opp. 
 

 
32/15  Medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn 

Kontrollutvalgsleder orienterte om sin erfaring fra deltakelse på 
konferanser i regi av FKT og utvalget diskuterte saken. FKT er 
organisert som en ideell organisasjon. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget går inn for medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn 
(FKT). Det budsjetteres med medlemskap i organisasjonen i budsjett for 
kontroll og tilsyn for 2016. 

 
 
33/15 Eventuelt 

Ingen saker. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 12.30. 
 
 
 
 
NB: Neste planlagte møte 26.11.15. 
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Revetal, 28. august 2015 
For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Kjetil Holm Klavenes 
 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal (sign) 
Rådgiver, VIKS 
     

Innkalling m/saksliste til: 
Medlemmene 
Varamedlemmene 
Fylkesordføreren 
Fylkesrådmannen, til orientering 
Vestfold Kommunerevisjon 


