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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 25.11.2015 kl. 9:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 15/00014 
  
Tilstede:  Lars Egeland, Gry Aas, Trond Mathisen, 

Øyvind Oppegård, Tove Rise Kværne 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

ingen 

  
Forfall:  ingen 
  
Andre: Statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa, KPMG  

Til stede i sak 51/15 til 56/15 
Forvaltningsrevisor Ole Willy Fundingsrud, KPMG  
 

Møteleder: 
 

Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  
Innkalling og sakslisten ble godkjent og møtet ble satt 16.00.  
Utvalget lukket møtet i sak 58/15 jfr. kommuneloven § 31. Sak 58/15 ble flyttet og 
behandlet før sak 55/15.  
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Saker til behandling 

51/15 Godkjenning av protokoll 28.10.15, Tønsberg  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 51/15 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 28.10.15 godkjennes  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 28.10.15 godkjennes  
 
[Lagre]  
 
 
 

52/15 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 
"Næringsutvikling", Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 52/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport ”Næringsutvikling” med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen bør: 
1. Etablere strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre at kommunen på en mer enhetlig måte ivaretar behovene til 
næringene i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 
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Kontrollutvalget har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  
 

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen _______2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten ”Næringsutvikling” med 
de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Bystyret anbefaler følgende: 
1. Etablere strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre at kommunen på en mer enhetlig måte ivaretar behovene til 
næringene i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Bystyret har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen _______2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til formålet med forvaltningsrapporten. Forvaltningsrevisor gjennomgikk 
problemstillingene og revisors anbefalinger i rapporten. Utvalget diskuterte saken og 
spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport ”Næringsutvikling” med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen bør: 
1. Utarbeide strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre  en enhetlig og tilstrekkelig kommunikasjon til næringslivet i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
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målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen 01.06.2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak: 
Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og rapporten ”Næringsutvikling” med 
de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet. 
  

Bystyret anbefaler følgende: 
1. Utarbeide strategisk næringsplan eller tilsvarende som tydeliggjør og 
konkretiserer kommunens ambisjoner, satsninger, premisser og 
strategier for næringsutviklingen. 
2. Vurdere konkrete tiltak for å ytterligere forbedre intern samkjøring 
mellom næringsutviklingsfunksjonen og tekniske virksomheter, for å 
sikre en enhetlig og tilstrekkelig kommunikasjon til næringslivet i kommunen. 
3. Vurdere om det er ønskelig med klarere resultatrapportering opp mot 
målene for næringsutvikling. Dersom ja, bør kommunen 
operasjonalisere eksisterende mål med tydeligere resultatkrav 

 
Bystyret har registrert at rådmannen  i stor grad er enig i anbefalingene.  

 
Bystyret ber om at administrasjonen skriftlig innen 01.06.2016 orienterer 
kontrollutvalget om oppfølgingen og arbeidet på området. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

53/15 Orientering om selskapskontroll Vestfold interkommunale 
Brannvesen (VIB), Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 53/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering 
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor informerte om status i arbeidet. Det ble orientert om at revisjonen 
skulle ta kontakt med Tønsberg kommunes eierrepresentant av Vestfold 
interkommunale Brannvesen og dokumentere faktagrunnlaget bedre. Rapporten vil 
bli ferdig for behandling til februarmøtet 2016.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

54/15 Byggeregnskap, prosjekt Semsbyveien Syd VA-2011, A7226, 
Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 54/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Prosjektregnskap Semsbyveien Syd VA-2011, A7226 
er behandlet. Mindreforbruket foreslås overført til reserveposten for 
samlebevilgninger i 2015. 
  
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Semsbyveien Syd VA-201,1 A7226 
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket overføres til reserveposten for 
samlebevilgninger i 2015. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Prosjektregnskap Semsbyveien Syd VA-2011, A7226 
er behandlet. Mindreforbruket foreslås overført til reserveposten for 
samlebevilgninger i 2015. 
  
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
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Prosjektregnskap Semsbyveien Syd VA-201,1 A7226 
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket overføres til reserveposten for 
samlebevilgninger i 2015. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

55/15 Innspill til overordnet analyse, Tønsberg kommune  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 55/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Innspill fra nåværende kontrollutvalgsmedlemmer, tidligere 
kontrollutvalgsmedlemmer og henvendelser legges til grunn for en risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Vurderingen skal danne grunnlaget for en overordnet analyse 
og forslag til plan 2016 – 2019 for forvaltningsrevisjon. Forslag til "Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 og plan for selskapskontroll 2016 – 2019" 
behandles i kontrollutvalget i februar/mars 2016.  
 
 
Møtebehandling 
Utvalget diskuterte mange områder for kontroll. Det fremkom flere innspill som 
revisor noterte. Henvendelsen av 03.11.15 ble også notert. Videre blir det et møte i 
januar som revisor arrangerer i Tønsberg kommune. Der blir også innspill fra 
administrasjonen/virksomheter medtatt.       
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Innspill fra nåværende kontrollutvalgsmedlemmer, tidligere 
kontrollutvalgsmedlemmer og henvendelser legges til grunn for en risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Vurderingen skal danne grunnlaget for en overordnet analyse 
og forslag til plan 2016 – 2019 for forvaltningsrevisjon. Forslag til "Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 og plan for selskapskontroll 2016 – 2019" 
behandles i kontrollutvalget i februar 2016.  
 
[Lagre]  
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56/15 Uavhengighetserklæring fra revisor, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 56/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til Tønsberg kommune for 
regnskapsåret 2015 tas til orientering. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til Tønsberg kommune for 
regnskapsåret 2015 tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

57/15 Møteplan 2016, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 57/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2016 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• Onsdag, 17. februar 2016 

• Onsdag,   4. mai 2016  

• Onsdag, 22. juni 2016 

• Onsdag, 28. september 2016 
• Onsdag, 23. november 2016 

 Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2016 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• Onsdag, 17. februar 2016 
• Onsdag,   4. mai 2016  

• Onsdag, 22. juni 2016 

• Onsdag, 28. september 2016 

• Onsdag, 23. november 2016 
 Kontrollutvalgsmøtene stater som hovedregel kl. 16.00.  
 Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

58/15 Henvendelse til kontrollutvalget, E-post av 03.11.15, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 58/15 
 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen var mottatt og registrert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen dithen at dette kan gjelde 
systemsvikt/rutiner. Kontrollutvalget ber revisor medta henvendelsen som innspill i 
den vurderingen som foretas ved "risiko- og vesentlighets vurdering" ved 
utarbeidelsen av den overordnede analysen.  
 
Rådmannen inviteres for å orientere om prosesser og rutiner ved 
barnevernstjenesten i neste kontrollutvalgsmøte. 
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[Lagre]  
 
 

59/15 Referatsaker, Tønsberg  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 59/15 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 
 
Møtebehandling 
Forslag til endring i reglementet til kontrollutvalget i Tønsberg er tatt til følge.  
 
Kontrollutvalgsmedlemmer og vara er invitert til å delta den 30.11.15 på opplæring 
som arrangeres av VIKS. Opplæringen er i Statens Park bygg D.  
 
Den årlige kontrollutvalgskonferansen blir 3. og 4. februar 2016 på Gardermoen.    
Påmeldingsfristen er 17.12.15 og kontrollutvalgsmedlemmene diskuterte deltakelse. 
  
Artikkelen fra bladet "Kommunerevisoren" nr. 6 gir en oversikt over hvilke funksjoner 
og oppgaver kontrollutvalget har som ansvar. Det ble i den forbindelse diskutert om 
kontrollutvalgsmedlemmene ønsket bladet i denne perioden.  
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene  tas til orientering  

 

• Tre deltakere fra kontrollutvalget meldes på Kontrollutvalgskonferansen 3. og 
4. februar 2016 på Gardermoen ved NKRF. Sekretariatet sørger for 
påmeldingen.  

• Det abonneres på bladet "Kommunerevisoren" for fire 
kontrollutvalgsmedlemmer i denne perioden.  

 
 
[Lagre]  
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60/15 Eventuelt, Tønsberg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg  25.11.2015 60/15 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Tema organisering av flyktninger ble tatt opp. Det ble diskutert planer, bosetting, 
integrering osv.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for organiseringen av flyktninger i 
Tønsberg kommune på kontrollutvalgsmøtet den 4. mai 2016. 
 
[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 17.02.16, kl. 16.00. 
 
Re, 26.11.2015 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
 
 


