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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 17.02.2016 kl. 16:00 
Sted: formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00014 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård,  

Trond Mathisen tilstede i sak 1 - 4  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne  
  
Andre:  Tønsberg kommune, kommunaldirektør Pål Thalmann,  

 tilstede i sak 1 – 3 
 Tønsberg kommune, barnevernsleder Ellen Fisher, 
 Tilstede i sak 1 - 2 
 Tønsberg kommune, Astid Holwech, tilstede i sak 1 – 3 
KPMG, Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa  
KPMG, Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud  
 

 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
 
Innkalling og saksliste ble godkjent og møtet bel satt kl 16.05. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 15/00014-
17 Godkjenning av protokoll 25.11.15, Tønsberg 2 

2/16 15/00047-1 Orientering av kommunaldirektør Pål Thalmann om 
prosesser og rutiner ved barneverntjenesten  3 

3/16 15/00053-
13 Oppfølging av forvaltningsrapporten "Vedtaksoppfølging" 3 

4/16 15/00054-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 4 
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5/16 16/00007-1 Behandling av "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019" 5 

6/16 15/00053-7 Selskapskontroll av Vestfold interkommunale 
Brannvesen, Tønsberg 7 

7/16 15/00048-
22 Referatsaker, Tønsberg 9 

8/16 15/00048-
23 Eventuelt 9 

    

 
 
 
Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoll 25.11.15, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 1/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 25.11.15 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 25.11.15 godkjennes. 
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2/16 Orientering av kommunaldirektør Pål Thalmann om prosesser 
og rutiner ved barneverntjenesten  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 2/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunaldirektøren gjennomgikk organiseringen på barnevernet, prosedyrer, og 
rutiner. Barnevernsleder orienterte blant annet om avvik, tjeneste levering, 
tidliginnsats, bekymringsmeldinger, undersøkelser/kartlegging, tilbakemeldinger, 
evalueringer, internkontroll, sykefravær og familieråd. Saken ble diskutert og 
spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen om organisering, rutiner og tilbakerapportering ble tatt til orientering. 
Kontrollutvalget registrerer at det har skjedd en betydelig forbedring mht færre 
akuttovertakelser, redusert sykefravær, forbedret arbeid med nettverksplasseringer 
og familieråd. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene om at tverrfaglig 
samarbeid og betryggende internkontroll er etablert. 
 
 
 
 
 
3/16 Oppfølging av forvaltningsrapporten "Vedtaksoppfølging" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 3/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens tilbakemelding og veileder tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Astrid Holwech møtte for rådmannen. Hun infomerte om sytstemet Acos, veilederen 
og rutiner. Rapporten skal ut på nettet som orienteringssak. Veilenderen ble diskutert 
og spørsmål ble besvart.  
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Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Rådmannens tilbakemelding og veileder tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
4/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 4/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

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

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2015 i Tønsberg kommune oversendes 
bystyret. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgets årsrapport 2015 ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

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

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2015 i Tønsberg kommune oversendes 
bystyret. 
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5/16 Behandling av "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 5/16 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 

1. Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
for 2016 - 2019 i Tønsberg kommune med følgende uprioritert rekkefølge: 

1.1. Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
Prosjekter som er kategorisert som høy risiko: 
 

• Forvaltningsrevisjon av IKT, helse og omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet, helse og 

omsorgssektoren 
 
   Prosjekter som er kategorisert som middels til høy risiko: 

• Forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser, alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av kommunens tilbud til flyktninger, alle 

virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av investerings- og byggeprosjekter, teknisk 
• Forvaltningsrevisjon av refusjoner/betalinger, NAV og helse og 

omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av ivaretakelse av personopplysninger, alle 

virksomheter, helse og omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av rekrutering og kompetanseplanlegging, 

alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av økonomistyring, alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri, helse og omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, helse 

og omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg, alle 

virksomheter, teknisk 
 

Prosjekter som er kategorisert til middels risiko: 
• Forvaltningsrevisjon av post og arkiv, lov om offentlighet samt 

forvaltningslov, alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av oppfølging av kommunale planer, alle 

virksomheter 
 

  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og evt. omprioritere eller 

tilføye nye prosjekter. 
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3. Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 
Innstillingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 
 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud informerte og gjennomgikk overordnet 
analyse. Det ble bekreftet at det var tatt hensyn til henvendelser, tidligere og 
nåværende kontrollutvalgs innspill i analysen. Spørsmål ble besvart. 
 
Det ble gjort oppmerksom på at innstillingen til bystyret viser flere prosjekter enn 
budsjettrammen tilsier. Det er ifølge planen beregnet 2 til 4 forvaltningsprosjekter pr 
år avhengig av omfanget av prosjektene og timeforbruket. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 
 

1. Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
for 2016 - 2019 i Tønsberg kommune med følgende uprioritert rekkefølge: 

 
1.1. Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
Prosjekter som er kategorisert som høy risiko: 
 

• Forvaltningsrevisjon av IKT, helse og omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av tjenestetilbudet, helse og 

omsorgssektoren 
 
   Prosjekter som er kategorisert som middels til høy risiko: 

• Forvaltningsrevisjon av offentlig anskaffelser, alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av kommunens tilbud til flyktninger, alle 

virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av investerings- og byggeprosjekter, teknisk 
• Forvaltningsrevisjon av refusjoner/betalinger, NAV og helse og 

omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av ivaretakelse av personopplysninger, alle 

virksomheter, helse og omsorg 
• Forvaltningsrevisjon av rekrutering og kompetanseplanlegging, 

alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av økonomistyring, alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri, helse og omsorg 
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• Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, helse 
og omsorg 

• Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg, alle 
virksomheter, teknisk 
 

Prosjekter som er kategorisert til middels risiko: 
• Forvaltningsrevisjon av post og arkiv, lov om offentlighet samt 

forvaltningslov, alle virksomheter 
• Forvaltningsrevisjon av oppfølging av kommunale planer, alle 

virksomheter 
 

  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen og evt. omprioritere eller 

tilføye nye prosjekter. 
 

3. Endringer i planen oversendes bystyret til orientering.  Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt. 
Innstillingen viser flere prosjekter enn budsjettrammen tilsier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6/16 Selskapskontroll av Vestfold interkommunale Brannvesen, 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 6/16 
2 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til selskapskontrollrapporten " Vestfold interkommunale 
Brannvesen" fra KPMG og  konkluderer med følgende anbefalinger for eier, 
Tønsberg kommune: 
 

• Kommunen bør utarbeide og behandle eierskapsmeldingen årlig. 
• Kommunen bør vurderer risikoprofil for selskaper kommunen har 

eierinteresser i, det bør være et område som det settes krav/føringer til i 
eierskapsmelding. 

 
Rapporten oversendes til bystyret. 
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Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Bystyret viser til kontrollutvalgets vedtak og selskapskontrollrapporten " Vestfold 
interkommunale Brannvesen" og konkluderer med følgende anbefalinger for eier, 
Tønsberg kommune: 
 

• Kommunen bør utarbeide og behandle eierskapsmeldingen årlig. 
• Kommunen bør vurderer risikoprofil for selskaper kommunen har 

eierinteresser i, det bør være et område som det settes krav/føringer til i 
eierskapsmelding. 

 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor informerte om innholdet i rapporten. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til selskapskontrollrapporten " Vestfold interkommunale 
Brannvesen" fra KPMG og  konkluderer med følgende anbefalinger for eier, 
Tønsberg kommune: 
 

• Kommunen bør utarbeide og behandle eierskapsmeldingen årlig. 
• Kommunen bør vurderer risikoprofil for selskaper kommunen har 

eierinteresser i, det bør være et område som det settes krav/føringer til i 
eierskapsmelding. 

 
Rapporten oversendes til bystyret. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til bystyret: 
Bystyret viser til kontrollutvalgets vedtak og selskapskontrollrapporten " Vestfold 
interkommunale Brannvesen" og konkluderer med følgende anbefalinger for eier, 
Tønsberg kommune: 
 

• Kommunen bør utarbeide og behandle eierskapsmeldingen årlig. 
• Kommunen bør vurderer risikoprofil for selskaper kommunen har 

eierinteresser i, det bør være et område som det settes krav/føringer til i 
eierskapsmelding. 
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7/16 Referatsaker, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 7/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte: 

• Oversikt over valg av representant med vararepresentanter til 
representantskap der kommunene har eierskap, valg perioden 2015 – 2019 

• Styremøteprotokoll 13.01.16, VIKS 
• Budsjett for tilsyn og kontroll 2016 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
8/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  17.02.2016 8/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ingen 
 
 
Møtebehandling 
Ajourført kontrollutvalgshåndbok ble delt ut til medlemmer som ikke hadde deltatt på 
kontrollutvalgskonferansen 04. og 05. februar 2016. 
 
Kontrollutvalget byttet møtedato fra 04.05.16 til 03.05.16 pga Kristi himmelfartsdag 
05.05.16. 
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Kontrollutvalget diskuterte opptak av kortsiktig gjeld, og det ble vist til avisartikkelen 
21.01.16 i Tønsberg Blad. Utvalget ble enige om å invitere rådmannen til neste 
kontrollutvalgsmøte.  
 
Tønsberg kommunes garantiansvar og status i forhold til Robek ble også nevnt. 
Utvalget ønsker også informasjon fra rådmannen på disse områdene.    
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgsmøtet 04.05.16 flyttes til 03.05.16. 
 
Rådmannen inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 03.05.16 for å informere om 
kommunens kortsiktig gjeld, garantiansvar og status i forhold til Robek.   
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 3. mai 2016. 
 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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