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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 07.04.2016 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10 
Arkivsak: 15/00006 
  
Tilstede:  Ulf Halvorsen (leder), Magnus Theiste Østlie, Geir Morten 

Stenhaug, Turid Evensen  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Sollie 

  
Forfall:  Henriette Øygarden 
  
Andre: Rådmann Trond Wifstad, sak 11, 12 og 18 første punkt 

Kommunalsjef for økonomi og fellestjenester Ivar Jostedt, sak 
11, 12 og 18 første punkt 
Daglig leder VKR Linn Therese Bekken 
Rådgiver VIKS, Gaute Hesjedal 

  
Møteleder: Ulf Lund Halvorsen 
Protokollfører: Gaute Hesjedal, VIKS 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11/16 15/00006-
64 Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.16 2 

12/16 15/00153-
11 Oppfølging Re helsehus - etikk og kultur 3 

13/16 16/00037-3 Orientering om status i arbeidet med innføring av 
eiendomsskatt 3 

14/16 15/00155-
11 

Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester (TNT) 
avdeling drift 2015 4 

15/16 16/00043-2 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 
- 2019 Re kommune 4 
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16/16 16/00045-1 Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll Re 
2016 - 2019 6 

17/16 16/00014-8 Referatsaker Re 07.04.16 6 

18/16 15/00154-
16 Eventuelt - Re 07.04.16 7 

    

 
 
 
Sak 18/16 angående rådmannens tilbakemelding på kontrollutvalgets vedtak i sak 
9/16 ble behandlet etter sak 13/16. 
 
 
Saker til behandling 

11/16 Godkjenning av protokoll fra møte 29.03.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 11/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 29.03.16 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 29.03.16 godkjennes 
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12/16 Oppfølging Re helsehus - etikk og kultur 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 12/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte i saken og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til etterretning. 
 
 
 
13/16 Orientering om status i arbeidet med innføring av 
eiendomsskatt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 13/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens redegjørelse om status for innføring av eiendomsskatt i Re 
kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Ivar Jostedt informerte i saken. Arbeidet er ifølge administrasjonen i 
rute etter planlagte frister. Intensjonen er at det skal fattes endelig vedtak av 
eiendomstakster som grunnlag for eiendomsskatt i møte 11.04.16. Positive synergier 
av arbeidet er en totalt sett bedre oversikt over eiendomsmassen i kommunen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Administrasjonens redegjørelse om status for innføring av eiendomsskatt i Re 
kommune tas til orientering. 
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14/16 Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester (TNT) 
avdeling drift 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 14/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester avdeling drift 2015 tas til 
orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes og 
følges opp. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder VKR gjennomgikk rapporten fra virksomhetskontrollen og forklarte 
bakgrunnen for de anbefalinger som er gitt. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Virksomhetskontroll Teknikk og næringstjenester avdeling drift 2015 tas til 
orientering. Kontrollutvalget forutsetter at revisors anbefalinger etterkommes og 
følges opp. Kontrollutvalget vil spesielt peke på punktet om årlig gjennomgang og 
dokumentasjon av utleid areal hvor det kreves mva/mvakomp. Dette har vært påpekt 
av revisor også i 2011. 
 
 
 
 
 
15/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 
2019 Re kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 15/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Re kommune 2016 – 2019 tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget vil for perioden 2016 – 2019 legge følgende plan for 
forvaltningsrevisjon til grunn i prioritert rekkefølge: 

1. Økonomistyring 
2. Eiendomsforvaltningen 
3. Eldreomsorg 
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4. Prosjektstyring 
5. Sykefravær i kommunen 

 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 
og 2019 med følgende prioriteringer: 

1. Økonomistyring 
2. Eiendomsforvaltningen 
3. Eldreomsorg 
4. Prosjektstyring 
5. Sykefravær i kommunen 

 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk overordnet analyse redegjorde for forvaltningsprosjektene som 
er foreslått i rapporten. Utvalget diskuterte saken og stilte spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Re kommune 2016 – 2019 tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget vil for perioden 2016 – 2019 legge følgende plan for 
forvaltningsrevisjon til grunn: 

• Økonomistyring 
• Sykefravær 
• Flyktninger 
• Eiendomsforvaltning 
• Skole 

 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2016 
og 2019 innen følgende områder: 

• Økonomistyring 
• Sykefravær 
• Flyktninger 
• Eiendomsforvaltning 
• Skole 
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Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette behandles spesielt 
 
 
 
 
16/16 Bestilling av overordnet analyse for selskapskontroll Re 2016 
- 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 16/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold 
kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte 
__________. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og overordnet analyse 
 
 
Møtebehandling 
Det ble informert om selskapskontroll og forholdet mellom eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Det bestilles en overordnet analyse for selskapskontroll fra Vestfold 
kommunerevisjon. Analysen legges fram til behandling i kontrollutvalget i møte 
25.08.16. Kostnadene dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og overordnet analyse. 
 
 
 
 
 
17/16 Referatsaker Re 07.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 17/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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Møtebehandling 

o Forvaltningsrapport: Byggesaksbehandling Holmestrand kommune 
(vertskommunesamarbeid Re – Holmestrand - Hof) revisor orienterte om 
hovedpunktene i rapporten. 

o Tilsynsrapport fra Fylkesmannen: NAV sosiale tjenester 
o Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet: 

o Solerød oppvekstsenter barnehage 
o Solerød oppvekstsenter skole 

o Årsrapport 2015 fra skatteoppkreveren i Re kommune 
o Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Re kommune 
o Protokoll fra styremøte i VIKS 13.01.16 sekretariatet orienterte 

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
18/16 Eventuelt - Re 07.04.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Re 07.04.2016 18/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Angående KU-sak 09/16 om brann ved Revetal ungdomsskole: 
Leder informerte om tilbakemelding fra rådmannen om for kort tidsfrist for å 
legge fram en redegjørelse i forbindelse med sak om brannen på Revetal 
ungdomsskole. Tilbakemelding fra rådmannen 4. april ble delt ut. Leder la 
fram utkast til et nytt vedtak. Saken ble diskutert. 
 

2. Sak 7/16 utsatt fra møte 18.02.16 om praksis og håndtering av saker hvor det 
oppstår habilitetsspørsmål ble tatt opp. 
Det ble foreslått å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 4. 
Møtet ble enstemmig lukket for behandling av dette punktet. 
 

3. Sak 7/16 utsatt fra møte 18.02.16 om behov for flere varaer til 
representantskapsmøter ble diskutert. Det ble foreslått at utvalget sender et 
brev til ordfører for å ta opp problemstillingen.  
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4. Det ble stilt spørsmål om problemstillinger knyttet til styreansvar i stiftelser. 
Sekretariatet informerte om at problemstillingen var tatt opp i møte 20.08.15 
og videresendt kommunestyret. 
 

 
Votering 
Enstemmig. 
 
 

Vedtak  
 

1. Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen vil legge fram sak for Hovedutvalg 
for drift eiendom og næring (DEN) og kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget registrerer rådmannens tilbakemelding om at frist for redegjørelse 
for kontrollutvalget i sak om brann ved Revetal ungdomsskole blir for kort. 
Kontrollutvalgets formål med å løfte saken er å sette fokus på system og rutiner 
som skal: 

1. ivareta forsvarlig saksutredning overfor besluttende organ 
2. ivareta korrekt oppfølging av rapporter fra tilsyn og kontroller der det 

påpekes mangler og avvik 

Kontrollutvalget vil på den bakgrunn spisse sin bestilling til rådmannen fra KU-sak 
9/16 hvor det bes om en skriftlig redegjørelse for å unngå dobbeltarbeid. 
Kontrollutvalget ber derfor om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen om på 
hvilket grunnlag man gjorde de vurderingene som ble lagt til grunn i saken DEN 
34/14 herunder kost/nyttevurderingene, og om dette kan sies å være i tråd med 
retningslinjene for forsvarlig saksforberedelse. Videre ber kontrollutvalget om at 
det redegjøres for hva som konkret ble gjort kronologisk med å følge opp 
brannvesenets tilsyn sett i forhold til regelverk og egne rutiner fra Finseth-
rapporten forelå. Skriftlig redegjørelse bes fremlagt i møte 25.08.2016. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en sak om habilitet til neste møte. 
 

3. Kontrollutvalget sender brev med spørsmål om behov for flere vararepresentanter 
til representantskap i selskaper kommuner er medeier. 
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Møtet ble hevet kl. 21.40 
 
Neste møte 18.05.2016 
 
 
 
 
Revetal 08.04.16 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Ulf L. Halvorsen 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver VIKS 


