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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:   28.08.14 kl. 09.00 
Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg 
Møterom:   Representasjon 
 
 
DISSE MØTTE:     FORFALL: 
Kjetil Holm Klavenes, leder    
Rune Mathiassen, nestleder 
Ingar Døler, medlem 
Janne Ekmann, medlem 
Elisabet Trevland, medlem 
 
 
DESSUTEN MØTTE: 
Øyvind Sørensen, direktør utdannigssektoren VFK til stede i sak 25/14 
Monica Herstad, jurist VFK,  tilstede i sak 29/14 
Linn Therese Bekken, revisjonssjef, VKR 
Hanne Britt Nordby Sveberg, leder forvaltningsrevisjon i VKR til stede tom. sak 27/14 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor VKR 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 
 
 
MØTELEDER: Kjetil Holm Klavenes 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 09.00 
   
Saksliste: 
 
24/14 Godkjenning av protokollen fra møte 22.05.2014. 

 
Vedtak- enstemmig: 
 Protokoll fra møte 22.05.14 godkjennes. 

 
25/14  Oppfølging forvaltningsrapport – Kvalitet og etterlevelse av 

lovpålagte krav innenfor videregående opplæring. 
 Direktør i utdanningssektoren, Øyvind Sørensen, gjennomgikk hva 

fylkeskommunen har gjort for å følge opp revisjonsrapporten og revisors 
anbefalinger. Spørsmål ble besvart 
 
Vedtak - enstemmig: 
Administrasjonens redegjørelse tas til orientering. 
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26/14 Prosjektrapport – Kontroll av spesialundervisning i praksis 
Leder for forvaltningsrevisjon Hanne Britt Nordby Sveberg gjennomgikk 
rapporten og redegjorde for revisjonens vurderinger. Saken ble 
diskutert og spørsmål besvart. 

 
Vedtak - enstemmig: 
Kontrollutvalget viser til prosjektrapport "Kontroll av spesialundervisning 
i praksis" og slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget ser positivt på at de undersøkelsene som er gjort i 
rapporten viser at de utvalgte elevene får den spesialundervisningen de 
har krav på i praksis. 
 
Kontrollutvalget vurderer det som positivt at det drives 
erfaringsutveksling både internt på og mellom skoler i tillegg til godt 
samarbeid med PPT. 
 
Rapporten oversendes fylkestinget til orientering. 

 
27/14 Rapport eierskapskontroll – Vestfold Festspillene AS 

Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen gjennomgikk eierskapskontrollen 
og redegjorde for konklusjoner og anbefalinger. Rapporten ble diskutert 
og spørsmål besvart. 
 
Vedtak - enstemmig: 
Kontrollutvalget viser til eierskapskontroll av Vestfold Festspillene AS 
og slutter seg i hovedsak til revisors konklusjoner og anbefalinger: 
 
Det anbefales at Vestfold fylkeskommune: 

• særskilt følger opp aspekter knyttet til styrets informasjonsplikt 
grunnet selskapets anstrengte økonomi 

• vurderer å innarbeide rutiner for å sikre at styrereferater mottas, 
distribueres og gjennomgås fortløpende 

 
Revisjonens anbefalinger er at Vestfold Festspillene AS: 

• fortsetter å ha fokus på selskapets økonomiske situasjon og tiltak for 
å rette opp egenkapitalsituasjonen og har økonomi som fast 
styresak på hvert møte 

• i de fremtidige rapporteringer til eierne har et særskilt fokus på 
selskapets strategi og måloppnåelse knyttet til selskapets 
økonomiske stilling og tiltak for å rette opp egenkapitalsituasjonen, f. 
eks som en egen sak til generalforsamlingen. 

• skjerper rutinene knyttet til undertegning av protokollene fra 
generalforsamlingene 

• er påpasselig med at styresaker som omhandler fastsettelse av lønn 
og sluttavtaler til daglig leder blir protokollført, slik at 
beslutningsprosessene blir tydelig dokumentert 
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Kontrollutvalget vil følge opp rapporten i 2015 og be om tilbakemelding 
fra både Vestfold fylkeskommune og Vestfold Festspillene AS på 
hvordan de har fulgt opp revisors anbefalinger. 
 
Rapporten oversendes fylkestinget. 
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget viser til eierskapskontroll av Vestfold Festspillene AS og 
slutter seg i hovedsak til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
rapporten fra VKR.  
 
Vestfold fylkeskommune og Vestfold Festspillene AS henstilles om å 
etterkomme anbefalingene. 
 
Fylkestinget ser positivt på at kontrollutvalget følger opp rapporten i 
2015. 

 
 

28/14  Budsjett kontroll og tilsyn Vestfold fylkeskommune 2015 
 VKR og VIKS orienterte om respektive poster i det framlagte 
budsjettforslaget for tilsyn og kontroll i Vestfold fylkeskommune 2015. 
 
Vedtak - enstemmig: 
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 3.852.000 i budsjett 
2015 til tilsyn og kontroll i Vestfold fylkeskommune.  

   
Revisjonstjenester totalt kr 2.952.500 med fordeling:  

• Regnskapsrevisjon     kr 1.472.600 

• Attestasjoner/revisjons bekreftelser   kr    325.000 

• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  kr    725.000 

• Administrasjonskostnader vedr. revisjon  kr    430.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS    kr    439.232 
Kjøp av andre tjenester vedr. kontrollutvalget  kr      50.000 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgj. kr    410.000 
Sum tilsyn og kontroll:     kr 3.851.832 
 
Saken oversendes til videre behandling i fylkestinget. 

 
29/14 Svarbrev fra Partilovnemnda om tilskudd til fylkestingsgruppene 

Monica Herstad fra fylkesadministrasjonen redegjorde for 
partilovnemndas tolkningsuttalelse vedr. fylkeskommunalt tilskudd til 
partigruppene i fylkestinget. 
 
Vedtak - enstemmig: 
Saken tas til orientering. 
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30/14  Referatsaker 
• Protokoll fra generalforsamling i Vestviken kollektivtrafikk AS 
• Protokoll fra generalforsamling i Vestfold kollektivtrafikk AS 

• eINFO – kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post 
• Endringer i IKS-loven 
• KS lanserer nytt styrevervregister 

 
Vedtak - enstemmig: 

  Referatsakene tas til orientering. 
 
 
31/14  Eventuelt 

• Kontrollutvalgsleder orienterte om neste møte 15. oktober hvor det 
planlegges felles opplegg med kontrollutvalget i Akershus 
fylkeskommune. Endelig program vil bli avklart i samråd mellom 
kontrollutvalgslederne. 

• Kontrollutvalgsleder tok opp spørsmål om mulig 
møte/erfaringsutveksling med tilsvarende kontrollfunksjon i Kaunas. 
Leder vil komme tilbake med mer informasjon. 

• Kontrollutvalgsleder la frem forslag om et mulig møte mellom 
kontrollutvalgene i fylkene rundt Oslofjorden. Det vil si Telemark, 
Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold.  

 
 
Alle vedtak ble fattet enstemmig. 
 
Møtet ble hevet kl. 11.30. 
 
NB: Neste møte 15.10.14 
 
 
Revetal, 28. august  2014 
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 


