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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tjøme 
 
Dato: 24.01.2017 kl. 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 16/00232 
  
Tilstede:  Dag Erichsrud, Per Ove Width, Anne Marie Indseth 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Nøtterøy kommune, rådmann/prosjektleder Færder Toril Eeg, 

tilstede i sak 2/17 
Tjøme kommune, ordfører Bente Bjerke, tilstede i sak 2/17 til 
og med 4/17 
Tjøme kommune, rådmann Cristine Norum, tilstede i sak 2/17 
til og med 4/17 
Tjøme kommune, økonomisjef Laila Rognaldsen 
KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud 
Viks, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 

 
 

 

Møteleder: 
Protokollfører: 

Kontrollutvalgsleder Dag Erichsrud  
Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

  
 
 
 
Innkalling og saker ble godkjent. Ingen saker ble lukket. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 16/00232-1 Godkjenning av protokoll av 01.11.16 2 

2/17 16/00246-1 Orientering om kommunesammenslåingen angående 
forventninger og konkrete mål 3 

3/17 16/00145-5 Behandling av forvaltningsrapport "Oppfølging av 
kommunale vedtak/planer"  3 
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4/17 16/00229-1 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 5 

5/17 16/00192-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 6 

6/17 16/00202-1 Henvendelse 21.11.16 7 

7/17 16/00231-1 Referatsaker  8 

8/17 16/00247-1 Eventuelt  8 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll av 01.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 1/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.11.16 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.11.16 godkjennes. 
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2/17 Orientering om kommunesammenslåingen angående 
forventninger og konkrete mål 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 2/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen på Nøtterøy Toril Eeg som også er prosjektleder for Færder kommune 
gjennomgikk prosessen og status i arbeidet med sammenslåingen av kommunene 
Tjøme og Nøtterøy. Spørsmål ble stilt underveis og besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra prosjektlederen for Færder kommune tas til orientering. 
 
 
 
 
 
3/17 Behandling av forvaltningsrapport "Oppfølging av kommunale 
vedtak/planer"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 3/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale vedtak/planer» 
med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  
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- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
       
 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale vedtak/planer» med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
 
 
Kommunestyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten og orientere 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i rapporten, og utvalget diskuterte 
saken. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale vedtak/planer» 
med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
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Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale vedtak/planer» med følgende anbefalinger: 
«Som det går frem av vurderingen, har Tjøme kommune et godt system for oppfølging 
av politiske vedtak og planer. Dette gjelder både i forhold til å fange opp saker, 
iverksette, samt rapportere på den faktiske oppfølgingen, herunder eventuelle avvik. 
På denne bakgrunn er det etter vårt skjønn viktig å fortsette den etablerte praksis.  
Tjøme kommune slås sammen med Nøtterøy kommune. I den nye Færder kommune, 
er det vår anbefaling at Tjøme sin praktisering av forholdet mellom poltikk og 
administrasjon tas inn. Dette gjelder særlig det vi oppfatter som sentrale prinsipp som 
per i dag praktiseres:  
- Profesjonell avstand mellom politikk og administrasjon  
- Administrasjonens kommunikasjon med politikere går via rådmannen  
- Systematisert dialog mellom rådmann og ordfører  
- Ledergruppens koordinerende rolle og gjensidige kvalitetssikring»  
 
 
Kommunestyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten og orientere 
kontrollutvalget om oppfølgingen 
 
 
 
 
 
4/17 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 4/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 1. april 2017 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 2. mai 2017. Kostnaden dekkes av timene i inngått 
kontrakt med inntil ________ timer. 
 
 
Møtebehandling 
Nye forvaltningsprosjekter ble diskutert ut i fra planen 2016 – 2019. Det ble også 
diskutert andre områder og alternativer. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Kontrollutvalget vurderer at en bestilling av en prosjektplan til et nytt 
forvaltningsprosjekt på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt i den 
sammenslåingsprosessen som Tjøme og Nøtterøy kommuner er i pr idag.  
 
Kontrollutvalget inviterer prosjektlederen for Færder kommune til kontrollutvalgsmøtet 
12.09.17 for oppfølging av prosessen som det ble redegjort for i sak 2/17. 
 
 
 
 
 
5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 5/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utkast til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune vedtas som 
Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune oversendes 
kommunestyret. 

 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Utkast til Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune vedtas som 
Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2016 i Tjøme kommune oversendes 
kommunestyret 
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6/17 Henvendelse 21.11.16 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 6/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget har 07.12.16 mottatt et brev datert 21.11.16 fra Reidun Fadum 
Skajaa. Kontrollutvalgsmedlem Per Ove Width orienterte om saken og gjennomgikk 
tilsendte dokumentasjon. 
 
Brevet omhandler Tjøme kommune og Fylkesmannen i Vestfold sin behandling av 
klagesaker. Saken har vært behandlet i Tjøme kommune og senere klaget til 
Fylkesmannen. Henvendelsen er ikke å forstå som en klage da den er behandlet 
både i kommunene og hos Fylkesmannen, men et spørsmål om respekt for 
forvaltningen. Spørsmålet som blir stilt i brevet til kontrollutvalget er som følger: 

«Hvilken respekt får man for forvaltningen, og hvilket signal gir man til 
allmenheten når de som skal forvalte lovverket ikke reagerer på brudd på plan 
og bygningsloven og byggeforskrifter?»  

 
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vurderer at denne saken ikke hører innunder kontrollutvalgets 
oppgaver. Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 
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7/17 Referatsaker  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 7/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende saker ble sendt ut til kontrollutvalgsmedlemmene 18.01.17.  

• Skatteetatens rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 
Tjøme og Nøtterøy 2016. 

• Årsrapport 2016 for Tjøme fra Skatteoppkreveren. 
 
Sakene ble kommentert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering 
 
 
 
 
 
8/17 Eventuelt  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tjøme 24.01.2017 8/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om en henvendelse 29.11.16 fra Ulf Engelsen 
vedrørende tidligere henvendelse av 08.01.16. 
 
Sekretariatet orienterte om at budsjettet for tilsyn og kontroll 2017 ble vedtatt i 
kommunestyret i desember 2016. 
 
Votering 
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Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 2. mai 2017. 
 
Revetal, 24.01.17 
For leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune, Dag Erichsrud 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS   
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