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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 22.06.2016 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00014 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård,  

Trond Mathisen,  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne 
  
Andre: Tønsberg kommune, næringssjef Øystein Sandtrø i sak 19/16 -

20/16 
Tønsberg kommune, kommunalsjef Tove Hovland i sak 21/16 
KPMG, revisor Rune Johansen 
KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud i sak 19/16 – 
24/16 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

 
 

Møteleder: 
 

Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
 
 
Før det ordinære kontrollutvalgsmøtet, kl. 14.00 – kl. 16, hadde kontrollutvalget et 
fellesmøte med Asker kontrollutvalg. Det ble utvekslet erfaringer med 
kontrollutvalgsarbeid.   
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00. Sak 21/16 ble flyttet og 
behandlet etter sak 23/16. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

19/16 
15/00014-
46 

Godkjenning av protokoll 03.05.16, Tønsberg 2 



 2  

20/16 
15/00053-
25 

Oppfølging av forvaltningsprosjektet "Næringsutvikling", 
Tønsberg 

3 

21/16 
15/00053-
26 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre", 
Tønsberg  

3 

22/16 16/00105-1 
Behandling av prosjektplan til forvaltnignsrapport "IKT, 
sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, 
ajourhold og hardware" 

4 

23/16 16/00104-1 
Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Oppfølging av kommunale planer, evaluering av 
måloppnåelse i inneværende klimaplan" 

6 

24/16 16/00007-3 
Behandle overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2016 -2019, Tønsberg 

8 

25/16 16/00106-2 Byggeregnskap, Severin Kjærs vei 10, A1676 9 

26/16 16/00106-3 Byggeregnskap, Kongseikveien 40, A1674 9 

27/16 
15/00052-
23 

Revisor orienterer, oppsummering av regnskapsrettet 
revisjon 2015 

10 

28/16 16/00059-3 Eventuelt, Tønsberg 10 

    

 
 
 
Saker til behandling 

19/16 Godkjenning av protokoll 03.05.16, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 19/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.16 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.16 godkjennes. 
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20/16 Oppfølging av forvaltningsprosjektet "Næringsutvikling", 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 20/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Næringssjefen informerte om oppfølgingen av forvaltningsrapporten og hvilke 
områder det er fokus på i det videre arbeidet. Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Næringssjefens informasjon tas til orientering.  
Kontrollutvalget er tilfreds med de tiltak som er igangsatt. 
 
 
 
 
 
 

21/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Institusjonstjenester og øvrige tilbud for eldre", Tønsberg  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 21/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Tove Hovland gjennomgikk utsendte e-poster som svarte på tiltakene 
i forvaltningsrapporten. Det ble informert om det videre arbeidet blant annet om 
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prosedyrer, gode vedtak, pasientsikkerhets arbeid og opplæring. Utvalget diskuterte 
saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kommunalsjef Tove Hovlands informasjon tas til orientering.  
Kontrollutvalget ser positivt på oppfølgingen, men kontrollutvalget påpeker behovet 
for å sikre at pårørendeerfaring tas med i utviklingen av tjenesten. 
 
 
 
 
 

22/16 Behandling av prosjektplan til forvaltnignsrapport "IKT, 
sentrale administrative IKT-systemer, opplæring, ajourhold og 
hardware" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 22/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «IKT, sentrale administrative IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware» godkjennes med bruk av inntil 250 
timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
Opplæring  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

2. I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og 
på fagsystemer?  

3. I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere?  
 
Ajourhold  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder ajourhold:  
1. Er det etablert en IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon?  

2. Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner?  

3. Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold 
av kommunens IKT-systemer?  

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
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Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 10.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen informerte og gjennomgikk problemstillingene. Utvalget 
diskuterte bestillingen og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
  
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «IKT, sentrale administrative IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware» godkjennes med bruk av inntil 250 
timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Kontrollutvalget ønsker et fokus på hvordan brukerne opplever systemene, opplæring 
av de ansatte slik at de får tilstrekkelig kompetanse, at systemene blir oppgradert og 
at de har tilfredsstillende utstyr. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
Opplæring  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder opplæring:  
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av kompetanse og behov for 
opplæring av den enkelte ansatte?  

2. I hvilken grad utarbeides planer for opplæring på sektorovergripende systemer og 
på fagsystemer?  

3. I hvilken grad etterleves planer og rutiner for opplæring av brukere?  
 
Ajourhold  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder ajourhold:  
1. Er det etablert en IKT-strategi som bidrar til å tilfredsstille lovkrav til digital 
kommunikasjon?  

2. Er det etablert hensiktsmessige sikkerhetsrutiner og systemer for sikre digitale 
tjenester og installasjoner?  

3. Er det etablert hensiktsmessige rutiner, systemer og planer for løpende ajourhold 
av kommunens IKT-systemer?  

4. Leveres IKT-tjenestene i samsvar med rutiner, systemer og etablerte planer?  
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Hardware  
På bakgrunn av formålet oppstilles følgende problemstillinger som gjelder hardware:  
1. I hvilken grad etterleves etablerte rutiner for anskaffelse, vedlikehold og avhending 
av IKT-utstyr?  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 10.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
 
 
 
 
 

23/16 Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 23/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» godkjennes med bruk av inntil 
______ timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 
1. I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp?  
• Er ansvar for oppfølging plassert?  
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført?  
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  
 
2. For handlingsdelens syv områder:  
• Er ansvar for tiltakene plassert?  
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert?  
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert?  
 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder:  
• Hva er årsaken til manglende oppfølging?  
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt?  
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert?  
 

 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 04.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk problemstillingene og foreslo 
et fjerde punkt. Utvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» godkjennes med bruk av inntil 
150 timer som dekkes innenfor kontrakten i 2016.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte hovedproblemstillinger som 
følger: 
1. I hvilken grad er Energi- og klimaplanen systematisk fulgt opp?  

• Er ansvar for oppfølging plassert?  
• Hvordan er helhetlig rapportering fra oppfølgingen planlagt og gjennomført?  
• I hvilken grad og hvordan er revidering av planen foretatt?  

 
2. For handlingsdelens syv områder:  

• Er ansvar for tiltakene plassert?  
• Hvordan og i hvilken grad er tiltakenes status pr område rapportert?  
• I hvilken grad og hvordan er tiltakene revidert?  

 
3. Ved eventuelle manglende oppfølging av handlingsdelens syv områder:  

• Hva er årsaken til manglende oppfølging?  
• Hvilken konsekvens har manglende oppfølging hatt?  
• I hvilken grad er årsak og konsekvens rapportert?  

 

4. I hvilken grad har energi – og klimaplanene vært førende for utformingen av: 

• Reguleringsplaner 

• Arealplanen 

• Byplanen 
 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 04.11.16 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
23.11.16.  
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24/16 Behandle overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
2016 -2019, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 24/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 
Selskapskontroll 

• Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll i prioritert rekkefølge: 

Vestfold Avfall og Ressurs AS 
Tønsberg Renseanlegg IKS 

• Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2016 - 2017, eventuelt i samarbeid med andre eiere.  

• Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen. 
• 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. 

 
 

 
 
Møtebehandling 
Den overordnede analysen og planen ble diskutert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler at bystyret fatter følgende vedtak: 
Selskapskontroll 

• Det gjennomføres obligatorisk eierskapskontroll i de selskapene som er 
aktuelle for selskapskontroll i prioritert rekkefølge: 

Vestfold Avfall og Ressurs AS 
Tønsberg Renseanlegg IKS 

• Det gjennomføres forvaltningsrevisjon i de av selskapene der det er behov for 
det i 2016 - 2017, eventuelt i samarbeid med andre eiere.  

• Kontrollutvalget gis fullmakt til å revidere planen. 
• 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. 
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25/16 Byggeregnskap, Severin Kjærs vei 10, A1676 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 25/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes med Husbanktilskudd. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes av Husbanktilskudd. 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes med Husbanktilskudd. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Severin Kjærs vei 10, A1676   
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 62.091,31 dekkes av Husbanktilskudd. 
 
 
 
 
 
 

26/16 Byggeregnskap, Kongseikveien 40, A1674 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 26/16 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674   
er behandlet. Merforbruket kr 52.431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674     
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 52 431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674   
er behandlet. Merforbruket kr 52.431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet Kongseikveien 40, A1674     
er behandlet og godkjent. Merforbruket kr 52 431,36 dekkes av Fellesfinansiering. 
 
 
 
 
 

27/16 Revisor orienterer, oppsummering av regnskapsrettet 
revisjon 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 27/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen gjennomgikk notatet «Oppsummering av revisjonsarbeidet»  
i forbindelse med regnskapet 2015. Utvalget stilte spørsmål som ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 

28/16 Eventuelt, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  22.06.2016 28/16 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Henning Wold den 28.05.16 om roller 
og rolleforståelse vedrørende kontrollutvalget. Kontrollutvalgets leder besvarte 
henvendelsen den 29.05.16. Utvalget diskuterte tema i møtet.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har mottatt og registret henvendelsen av 28.05.16 fra Henning Wold. 
Kontrollutvalget viser til svar av 29.05.16 fra kontrollutvalgsleder Lars Egeland. 
 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 28. september 2016. 
 
 
 
Revetal, 23.06.16 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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