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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 23.11.2016 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: KPMG, revisor Rune Johansen 

KPMG, forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud i sak 38 - 43 
VIKS, rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00. 
Svein Konrad Rui opplyste at han sitter i styret i Smiløkken A/S. Utvalget diskuterte 
inhabilitet i forhold til sak 45/16, referater. Kontrollutvalget var enstemmig om at dette 
ikke førte til inhabilitet.    
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Saker til behandling 

38/16 Godkjenning av protokoll 28.09.16, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 38/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.09.16 godkjennes. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.09.16 godkjennes. 
 
 
 
 

39/16 Kommunesammenslåing - hva vil det bety for kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 39/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken og rådmannens informasjon tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Tønsberg kommune og Re kommune skal slå seg sammen fra 2020 og i den 
forbindelse blir det endringer blant annet i kontrollutvalgets arbeid som ble belyst og 
diskutert. 
 
Sammenslåing av kommuner reguleres gjennom Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 
70, men mange problemstillinger er ikke direkte avklart i loven. Det er derfor 
utarbeidet egne sjekklister med fokus på områder innen kontroll og tilsyn. 
 
Rådmannen redegjorde for status om sammenslåingen og prosessen videre 
fremover. Rådmannen orienterte blant annet om opprettelsen av en fellesnemnd, 
budsjett og økonomiplan. Rådmannen nevnte blant annet fokusområder som 
forberedelse for sammenslåing av enheter, at prosessen er i samsvar med vedtak, 
rutiner, risikovurderinger og at prosjektleder følger delegasjonen som er vedtatt av 
bystyret.   
 
Sekretariatet gjennomgikk kontrollutvalgets rolle og opplyste at kontrollutvalgene i de 
respektive kommunene fortsetter å fungere inntil ny kommune er etablert.  
 
Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i sammenslåingsprosessen som ble 
gjennomgått. 

1. Innstille på valg av revisor til fellesnemnda – den revisor som skal revidere 
aktiviteten i nemnda skal også rapportere til de respektive kontrollutvalgene. 

2. Innstille på valg av revisor til den nye kommunen. 
3. Innstille på valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye kommunen. 

 
Sekretariatet gjennomgikk aktuelle forvaltningsrevisjonsområder med tanke på 
hvilken relevans de har i fasen frem til endelig sammenslåing av kommunene er 
gjennomført. 
 
Prosessen og oppgaver ble diskutert og rådmannen og sekretariatet svarte på 
spørsmål. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken og rådmannens informasjon tas til orientering. Tønsberg kontrollutvalg vil 
invitere Re kontrollutvalg til neste kontrollutvalgsmøte 28.02.17 i Tønsberg til en 
samtale vedrørende kommunesammenslåingen. 
 
 
 

 
40/16 Fremdriftsplanen for eiendommen "Løkken" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 40/16 
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Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Virksomhetsleder for kultur, idrett og folkehelse orienterte om eiendom Løkken. Det 
ble opplyst at bygningen har begrenset bruk i dag. Det må reguleres fra bolig formål 
til offentlig formål. Søknaden om bruksendring er ikke ferdig behandlet. Det søkes 
om ny 2 års dispensasjons periode. Det er utført vedlikeholdsarbeid på 
hovedboligen, men sidebygningene er ikke prioritert. Parken er til almen bruk.  
Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra virksomhetsleder for kultur, idrett tas til orientering. Kontrollutvalget 
er bekymret for kostnaden ved eiendommen og ber om en avklaring om fremtidens 
bruk av bygget. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i november 2017. 
 
 
 
 

41/16 Behandling av forvaltningsrapporten "Oppfølging av 
kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende 
klimaplan"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 41/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet. Det tas forbehold om ovennevnte dersom 
rådmannens uttalelse ikke er i tråd med rapporten. 
 
Følgende anbefalinger: 
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  
� ansvar for rapportering og revidering  

� krav til rapporteringsfrekvens og rapporteringsinnhold  

� mottaker for rapportering  
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� tidspunkt for revidering  
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten. 
  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen _________ 2017 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende 
klimaplan» med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
 Følgende anbefalinger: 
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  
� ansvar for rapportering og revidering  

� krav til rapporteringsfrekvens og rapporteringsinnhold  

� mottaker for rapportering  

� tidspunkt for revidering  
 
Bystyret henstiller administrasjonen til å følge opp rapporten og orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 

 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud gjennomgikk rapporten og tiltakene som 
var anbefalt. Uttalelsen fra rådmannen til forvaltningsrapporten ble ettersendt 
16.11.16.Kontrollutvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart. Følgende 
tilleggsforslag ble fremsatt:  
 
Kontrollutvalget påpeker at utvalget fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller 
lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk. 
 
Kontrollutvalget bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. 
Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare. 
 
Kontrollutvalget ber om å få oversendt evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen 
som skal være ferdig 31.12.16. Kontrollutvalget ber også om å få oversendt den nye 
planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 2017. 
 
Votering 
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Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til KPMG's rapport «Oppfølging av kommunale planer, 
evaluering av måloppnåelse i inneværende klimaplan» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet.  
 
Kontrollutvalget påpeker at utvalget fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller 
lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk. 
 
Kontrollutvalget bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. 
Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare. 
 
Følgende anbefalinger: 
1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  
� ansvar for rapportering og revidering  

� krav til rapporteringsfrekvens og rapporteringsinnhold  

� mottaker for rapportering  

� tidspunkt for revidering  
 
Kontrollutvalget ber om å få oversendt evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen 
som skal være ferdig 31.12.16. Kontrollutvalget ber også om å få oversendt den nye 
planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 2017. 
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen til å følge opp forvaltningsrapporten. 
  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen innen desember 2017 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten 
«Oppfølging av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende 
klimaplan» med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.  
 
Bystyret påpeker at kommunen fortsatt ikke vet om kommunen er nærmere eller 
lengre fra å nå de overordnete målene mht til nedgang i klimautslipp og energibruk. 
 
Bystyret bemerker at mange mål ikke er oppnådd. Det krever mer oppfølging. 
Samtidig er det viktig at målene er realistiske og målbare. 
 
 
 Følgende anbefalinger: 
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1. I forbindelse med ny plan for Energi- og klima, etabler og fyll ut en ansvarsmatrise 
over handlingsdelens områder og tiltak. Denne formidles til informasjon i 
organisasjonen.  
2. I ny plan for Energi- og klima, tydeliggjør:  
� ansvar for rapportering og revidering  

� krav til rapporteringsfrekvens og rapporteringsinnhold  

� mottaker for rapportering  

� tidspunkt for revidering  
 
Bystyret ber om at evalueringsrapporten vedrørende klimaplanen som skal være 
ferdig 31.12.16, og at den nye planen som skal være ferdig utarbeidet sommeren 
2017 blir oversendt til kontrollutvalget. 
 
Bystyret henstiller administrasjonen til å følge opp forvaltningsrapporten og orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen. 
 
 
 

42/16 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware"  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 42/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors orientering tas til informasjon. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen orienterte om oppstartsmøte, intervjuer og status i arbeidet. 
Problemstillingen ble gjennomgått og forhold som oppgradering, programversjoner, 
plattformer, systematisering, rutiner, virksomhetskartlegging, vedlikehold, 
feilmeldinger, logg og teknisk utstyr  ble kommentert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors orientering tas til informasjon. 
 
 
 
 
 

43/16 Revisor orienterer, Tønsberg  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 43/16 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor Rune Johansen gjennomgikk et notat som ble utdelt på møtet vedrørende 
utført revisjonsarbeid angående inntekter, kasser, innkjøp, lønn, fond, mva., 
anskaffelser, minimumsavdrag og budsjettendringer. Det ble bekreftet at ingen 
kritiske funn er fremkommet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Revisors informasjon tas til orientering 
 
 
 
 

44/16 Møteplan 2017, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 44/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• tirsdag,  28. februar 2017 

• onsdag, 26. april 2017  
• tirsdag,  13. juni 2017 

• tirsdag,    5. september 2017 

• tirsdag,  28. november 2017 
 Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
 
Møtebehandling 
Møteplanen til kontrollutvalget ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2017 for kontrollutvalget i Tønsberg. 
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• tirsdag,  28. februar 2017 

• onsdag, 26. april 2017  
• tirsdag,  13. juni 2017 

• tirsdag,    5. september 2017 

• tirsdag,  28. november 2017 
 Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender 
 
 
 
 
 

45/16 Referatsaker, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 45/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Forlengelse av kontrakten om revisjonstjenester er behandlet i bystyret i sak 
146/16 den 12.10.16. Kontrollutvalget behandlet saken og lagde innstilling den 
28.09.16. 

 

• VIKS har sendt et eierskapsbrev datert 26. september 2016 til sine eiere for 
orientering om hvordan kommunereformen påvirker VIKS.  
 

• Smiløkka eies av Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, Stokke kommune 
og Andebu kommune med 25% hver. Orientering om styremøte den 15.09.16 
og den 27.10.16. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering 
 
 
 
 
 

46/16 Eventuelt, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  23.11.2016 46/16 
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Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Norges kommunerevisor forbund,(NKRF) skal arrangere «Kontrollutvalgskonferansen  
2017» den 1. og 2. februar. Programmet er ikke ferdig ennå, med sekretariatet 
sender dette ut på e-post når det foreligger.  
 
Byggeregnskap for Messehallen A ble etterspurt. Utvalget ønsker en orientering fra 
rådmannen i den forbindelse. 
 
Utvalget diskuterte strømbrudd som var i november 2016. Tønsberg kommune er 
medeier i Vestfold Vann IKS hvor ordfører er representant fra Tønsberg kommune i 
representantskapet.  Utvalget ber ordfører informere om beredskapen ved 
strømbrudd.     
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Norges kommunerevisor forbund,(NKRF) skal arrangere «Kontrollutvalgskonferansen  
2017» den 1. og 2. februar. Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta melder i 
fra til sekretariatet som sørger for påmelding innen fristen 15.12.16. 
 
Rådmannen inviteres for å redegjøre for ombyggingen/ bygging av Messehall A på 
neste kontrollutvalgsmøte 28.02.17. 
 
Ordfører inviteres for å redegjøre for beredskapen ved strømbrudd i forhold til at 
ordfører er Tønsberg kommunes representant i Vestfold Vann IKS representantskap. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 28. februar 2017. 
 
Revetal, 24.11.16 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
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