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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 18.02.2016 kl. 15:00 
Sted: formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00008 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, Kjetil Edvardsen, Elisabeth Aasland (sak 1 - 8), 

Lise Maier 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Tore Sten Gjertsen 

  
Forfall:  Tom Mello  
  
Andre: Nøtterøy kommune, rådmannen tilstede i sak 1 – 4 og sak 6.  

Nøtterøy kommune, økonomisjef tilstede i sak 1 – 4 og sak 6.  
KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa 
tilstede i sak 1 – 8. 
KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud 
tilstede i sak 1 – 8. 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 6/16 ble flyttet før sak 5/16. Alle saker ble 
holdt for åpne dører med unntak av sak 3/16 og sak 8/16 jfr. kommuneloven § 31 og 
henholdsvis offentlighetsloven §23 og § 24. Møtet begynte kl. 15.00. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 15/00008-
20 Godkjenning av protokoll 10.12.15, Nøtterøy 2 

2/16 15/00056-1 Rådmannen orienterer om "Kortsiktig gjeld" i 
kommuneregnskapet, Nøtterøy 3 

3/16 15/00056-2 Rådmannen informerer om Vestre Bolærne, Nøtterøy 3 

4/16 15/00061-7 Revisor orienterer om oppsummeringen av 
revisjonsarbeidet høsten 2015, Nøtterøy 4 
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5/16 15/00063-8 Behandling av forvaltningsrapporten 
"Samhandlingsreformen", Nøtterøy 4 

6/16 15/00063-7 Oppfølging av forvaltningsrapport "Psykisk helse og 
rusomsorg", Nøtterøy 7 

7/16 15/00064-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Nøtterøy 8 

8/16 15/00065-1 Henvendelse av 08.01.16  9 

9/16 15/00057-
20 Referatsaker, Nøtterøy 9 

10/16 15/00057-
21 Eventuelt, Nøtterøy 10 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoll 10.12.15, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 1/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10.12.15 godkjennes. 
 
 
 
 
Votering 
Enstemming  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 10.12.15 godkjennes. 
 
 
 
 
 
  



 3  

 
2/16 Rådmannen orienterer om "Kortsiktig gjeld" i 
kommuneregnskapet, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 2/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon om kortsiktig gjeld i kommuneregnskapet tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om saken og orienterte blant annet om at investeringer er 
finansiert med langsiktig gjeld, og at hyppigheten på refinansiering av kortsiktig gjeld 
er mellom 3 og 6 måneder. Rådmannen og økonomisjefen besvarte spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon om kortsiktig gjeld i kommuneregnskapet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
3/16 Rådmannen informerer om Vestre Bolærne, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 3/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon om Vestre Bolærne tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble lukket jfr. Kommuneloven §31 og offentlighetsloven § 23. Rådmannen 
informerte blant annet om bakgrunnen for saken, kontrakter, avtaler og dommen. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon om Vestre Bolærne tas til orientering. 
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4/16 Revisor orienterer om oppsummeringen av revisjonsarbeidet 
høsten 2015, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 4/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Statsautorisertrevisor  gjennomgikk revisjonskontrollene som var gjennomført i 
henhold til planen høsten 2015. Spørsmål ble besvart. Rådmannen og 
økonomisjefen orienterte om regnskapsoverskuddet  for 2015 og årsakene til  det 
positive resultatet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
5/16 Behandling av forvaltningsrapporten 
"Samhandlingsreformen", Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 5/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til KPMGs forvaltningsrapport 
” Samhandlingsreformen" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak:  
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1. Vurdere behovet og mulighetene for tettere samarbeid/involvering med 
fastlegene  

2. Vurdere rutiner som sikrer at fastlegene holdes oppdatert og informert  

3. Se på muligheter for å få flere til å melde samhandlingsavvik  

4. Utarbeide en rutine for hvordan avvik skal meldes til fastleger  

5. Utarbeide standardiserte rutiner og sjekklister for dokumentasjonsoverføring 
til sykehus ved innleggelse – både ved sykehjem og hjemmetjeneste.  

6. Finne en løsning på hvordan fastlegene kan få tilgang på 
medikamentlistene samtidig som kommunen.  

7. Se på muligheter for å kunne slette ikke-gjeldende medisinlister.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen om å ta anbefalingene med i 
sammenslåingsprosessen med Tjøme kommune når det skal etableres en ny, felles 
helse- og omsorgstjeneste.  
 
Kontrollutvalget registrer at rådmannen har tatt grep og sier seg enig i at rapporten er 
nyttig i videre arbeid med samhandlingen.   
  
Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen utgangen av _______ 2016 orienterer 
kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging av anbefalingene i rapporten. 
 
 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og forvaltningsrapporten  
” Samhandlingsreformen" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kommunestyret anbefaler at:  

1. Vurdere behovet og mulighetene for tettere samarbeid/involvering med 
fastlegene  

2. Vurdere rutiner som sikrer at fastlegene holdes oppdatert og informert  

3. Se på muligheter for å få flere til å melde samhandlingsavvik  

4. Utarbeide en rutine for hvordan avvik skal meldes til fastleger  

5. Utarbeide standardiserte rutiner og sjekklister for dokumentasjonsoverføring 
til sykehus ved innleggelse – både ved sykehjem og hjemmetjeneste.  

6. Finne en løsning på hvordan fastlegene kan få tilgang på 
medikamentlistene samtidig som kommunen.  

7. Se på muligheter for å kunne slette ikke-gjeldende medisinlister.  
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Kommunestyret ber administrasjonen om å ta anbefalingene med i 
sammenslåingsprosessen med Tjøme kommune når det skal etableres en ny, felles 
helse- og omsorgstjeneste.  
 
Kommunestyret registrer at rådmannen har tatt grep og sier seg enig i at rapporten er 
nyttig i videre arbeid med samhandlingen.   
 
Administrasjonen bes orientere kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i 
rapporten er fulgt opp. 
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk rapporten i hovedtrekk. Det 
ble blant annet nevnt samarbeid mellom kommunen, sykehus og fastlege, 
oppdatering av informasjon, avvikssystem og øvrige rutiner. Spørsmål ble besvart 
med unntak av spørsmål om økningen i overliggerdøgn de siste årene.  
Kontrollutvalget ønsker å følge opp årsaken til forannevnte. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget slutter seg til KPMGs forvaltningsrapport 
” Samhandlingsreformen" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen iverksetter følgende tiltak:  

1. Vurdere behovet og mulighetene for tettere samarbeid/involvering med 
fastlegene  

2. Vurdere rutiner som sikrer at fastlegene holdes oppdatert og informert  

3. Se på muligheter for å få flere til å melde samhandlingsavvik  

4. Utarbeide en rutine for hvordan avvik skal meldes til fastleger  

5. Utarbeide standardiserte rutiner og sjekklister for dokumentasjonsoverføring 
til sykehus ved innleggelse – både ved sykehjem og hjemmetjeneste.  

6. Finne en løsning på hvordan fastlegene kan få tilgang på 
medikamentlistene samtidig som kommunen.  

7. Se på muligheter for å kunne slette ikke-gjeldende medisinlister.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen om å ta anbefalingene med i 
sammenslåingsprosessen med Tjøme kommune når det skal etableres en ny, felles 
helse- og omsorgstjeneste.  
 
Kontrollutvalget registrer at rådmannen har tatt grep og sier seg enig i at rapporten er 
nyttig i videre arbeid med samhandlingen.   
  
Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 01.11.2016 orienterer kontrollutvalget 
om administrasjonens oppfølging av anbefalingene i rapporten. 
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Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og forvaltningsrapporten  
” Samhandlingsreformen" med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kommunestyret anbefaler at:  

1. Vurdere behovet og mulighetene for tettere samarbeid/involvering med 
fastlegene  

2. Vurdere rutiner som sikrer at fastlegene holdes oppdatert og informert  

3. Se på muligheter for å få flere til å melde samhandlingsavvik  

4. Utarbeide en rutine for hvordan avvik skal meldes til fastleger  

5. Utarbeide standardiserte rutiner og sjekklister for dokumentasjonsoverføring 
til sykehus ved innleggelse – både ved sykehjem og hjemmetjeneste.  

6. Finne en løsning på hvordan fastlegene kan få tilgang på 
medikamentlistene samtidig som kommunen.  

7. Se på muligheter for å kunne slette ikke-gjeldende medisinlister.  
 
Kommunestyret ber administrasjonen om å ta anbefalingene med i 
sammenslåingsprosessen med Tjøme kommune når det skal etableres en ny, felles 
helse- og omsorgstjeneste.  
 
Kommunestyret registrer at rådmannen har tatt grep og sier seg enig i at rapporten er 
nyttig i videre arbeid med samhandlingen.   
 
Administrasjonen bes orientere kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i 
rapporten er fulgt opp. 
 
 
 
 
6/16 Oppfølging av forvaltningsrapport "Psykisk helse og 
rusomsorg", Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 6/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens informasjon og oppfølging av tiltakene i forvaltningsrapporten 
«Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Rådmannen orienterte og informerte om at systemet er lagt om, detaljrutiner er 
nedtegnet, kartlegging av pasienter blir utført, pasienter blir oppsøkt aktivt og 
brukererfaringer blir benyttet. Det er søkt om statlig tilskudd til en stilling, 
budsjettjusteringer og risikovurdering er foretatt. Dette er noen av tiltakene som er 
igangsatt. Rådmannen besvarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Administrasjonens informasjon og oppfølging av tiltakene i forvaltningsrapporten 
«Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
7/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 7/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utkastet til Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune vedtas 
som Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune. 

2. Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune oversendes 
kommunestyret. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Rapporten ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Utkastet til Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune vedtas 
som Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune. 

2. Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Nøtterøy kommune oversendes 
kommunestyret. 
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8/16 Henvendelse av 08.01.16  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 8/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Møtet ble lukket i denne saken jfr. Kommuneloven § 31 og offentlighetsloven § 24. 
Dokumenter som var tilsendt sekretariatet etter utsendelse av innkalling og 
saksdokumenter til møtet 18.02.16 ble delt ut på møtet. Henvendelsene ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget har vurdert henvendelsene fra Jørn Myhre. 
Kontrollutvalget går ikke inn i saken på dette tidspunktet da saken er under 
behandling i andre instanser.  
Saken må avsluttes og klagebehandlingen må være ferdig.  
Kontrollutvalget vil følge med i saken og vurdere hvilke tiltak som eventuelt er 
aktuelle på et senere tidspunkt.  
 
 
 
9/16 Referatsaker, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 9/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om  

• Arbeidsmiljøundersøkelse i VESAR mottatt 28.01.16 
• Skatteoppkreveren i Nøtterøy, årsrapport og årsregnskap 2015 
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• Styremøte i VIKS 13.01.16 
• Budsjett tilsyn og kontroll 2016 
• Forum for tilsyn og kontroll, Sekretariats konferanse 15.03.16 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
10/16 Eventuelt, Nøtterøy 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 18.02.2016 10/16 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ingen 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte å foreta bedriftsbesøk og virksomhetsbesøk i Nøtterøy 
kommune, for eksempel Asvo, Bolærne, sykehjemmet. Saken tas opp på neste 
kontrollutvalgsmøte 28.04.2016 og eventuelt besøk kan foretas i kontrollutvalgsmøtet 
02.06.2016.  
 
Ny revidert «Kontrollutvalgshåndbok» ble delt ut til medlemmer som ikke deltok på 
kontrollutvalgskonferansen 04. og 05. februar 2016. 
 
Kontrollutvalgsleder deltok på generalforsamlingen og eiersamling som observatør i 
selskapet Vesar den 18.02.16. Nøtterøy kommune er medeier i selskapet. En fyldig 
orientering ble gitt til kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte i Nøtterøy kommune er 28. april 2016. 
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For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
 
 
 


