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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 25.10.2017 kl. 18:00 
Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling. 
Arkivsak: 16/00243 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

Live G. Jetlund, nestleder 
Willy Krøgli, medlem 
Inge Grav, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Kjersti Michaelsen, medlem  
  
Andre: 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder:  

Konstituert rådmann, Ingvild Aartun 
Økonomisjef, Paul Hellenes 
Forvaltningsrevisor TKR, Anne Sæterdal 
Regnskapsrevisor TKR, Birgitte Holmberg  
Daglig leder VIKS, Orrvar Dalby 
Rådgiver VIKS, Anja Ottervang Eriksen  
Prosjektrådmann, Jan Arvid Kristengård – sak 48/17 
 
Gjert Gjertsen 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

45/17 
16/00243-
61 

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
10.10.2017. 
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46/17 
17/00060-
26 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Byggesaksbehandling". 

3 

47/17 17/00199-2 Møteplan 2018 for kontrollutvalget. 6 

48/17 
16/00237-
13 

Eventuelt. 6 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00.  
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Det ble meldt inn én sak under 
eventuelt.  
 
Leder, Gjert Gjertsen, takket av utvalgets sekretær Orrvar Dalby. Orrvar Dalby takket 
kontrollutvalget, revisjonen og administrasjonen for et godt samarbeid.  
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Saker til behandling 

45/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
10.10.2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 25.10.2017 45/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 10.oktober 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 10. oktober 2017 godkjennes.  
 
 
 
 
 

46/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling". 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 25.10.2017 46/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling i Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør:  
 

• delegere myndighet på tilsyn skriftlig, 

• tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at 
ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak, 

• sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig 
informasjon om saksforløpet i foreløpig svar, 

• vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og 
begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann, 

• sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra 
tilsynsarbeidet 
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• sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at 
ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll. 

• sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og 
rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i 
styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og 

• vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av forvaltningsrapporten 
innen 1.juli 2018. 
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling I Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør: 
 

• delegere myndighet på tilsyn skriftlig, 

• tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at 
ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak, 

• sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig 
informasjon om saksforløpet i foreløpig svar, 

• vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og 
begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann, 

• sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra 
tilsynsarbeidet 

• sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at 
ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll. 

• sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og 
rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i 
styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og 

• vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig. 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 
forvaltningsrapporten innen 1.juli 2018. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet kort. Medlemmene ga sine kommentarer til rapporten og stilte 
spørsmål til konstituert rådmann. Konstituert rådmann, Ingvild Aartun, besvarte 
kontrollutvalgsmedlemmenes spørsmål.  
 
Kontrollutvalgsmedlem Willy Krøgli fremmet følgende tilleggsforslag til siste avsnitt i 
forslaget til vedtaket: «Kontrollutvalget vil så vurdere om det skal foretas en kontroll 
revisjonsmessig.» Tilleggsforslaget ble drøftet før voteringen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
 
 



 5  

Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling i Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør:  
 

• delegere myndighet på tilsyn skriftlig, 

• tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at 
ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak, 

• sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig 
informasjon om saksforløpet i foreløpig svar, 

• vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og 
begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann, 

• sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra 
tilsynsarbeidet 

• sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at 
ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll. 

• sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og 
rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i 
styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og 

• vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert skriftlig om oppfølgingen av 
forvaltningsrapporten innen 1. juli 2018. Kontrollutvalget vil så vurdere om det skal 
foretas en kontroll revisjonsmessig.   
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling I Larvik» datert 2.oktober 2017 om at kommunen bør: 
 

• delegere myndighet på tilsyn skriftlig, 

• tydeliggjøre roller og ansvar i ordningen med godkjenning av vedtak, slik at 
ordningen bidrar til kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak, 

• sikre en form for tidlig mottakskontroll av alle søknader og at det gis riktig 
informasjon om saksforløpet i foreløpig svar, 

• vurdere om det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning og 
begrunnelse i vedtak der planutvalget ikke følger innstillingen fra rådmann, 

• sikre et systematisk arbeid med tilsyn og utarbeide en årlig rapport fra 
tilsynsarbeidet 

• sikre systematiske risikovurderinger, også av risiko for korrupsjon, og at 
ledelsen følger opp arbeidet med internkontroll. 

• sikre at medlemmene i planutvalget omfattes av de samme opplæringstiltak og 
rutiner knyttet til signering av etiske retningslinjer og registrering av verv i 
styrevervregisteret som medlemmer i kommunestyret, og 

• vurdere om arbeidsreglementets punkt om bierverv er tilstrekkelig. 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert skriftlig om oppfølgingen av 
forvaltningsrapporten innen 1. juli 2018. Kontrollutvalget vil så vurdere om det skal 
foretas en kontroll revisjonsmessig.   
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47/17 Møteplan 2018 for kontrollutvalget. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 25.10.2017 47/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Tidspunktet for første møte i kontrollutvalget i nye Larvik kommune fastsettes til 
tirsdag 6.februar 2018 kl.18.00. 
 
 
Møtebehandling 
Leder og sekretariatet orienterte kort og spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene ble 
besvart.  
 
Det ble diskutert om det neste møtet i kontrollutvalget 21. november skulle utgå.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Tidspunktet for første møte i kontrollutvalget i nye Larvik kommune fastsettes til 
tirsdag 6. februar 2018 kl. 18.00. 
 
Kontrollutvalgsmøtet 21. november 2017 utgår.  
 
 
 
 
 

48/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 25.10.2017 48/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Leder refererte fellesnemdas vedtak vedrørende sekretariatordningen til 
kontrollutvalget. VIKS vil ha sekretærfunksjonen også i nye Larvik, men det 
anbefales at ordningen tas opp til vurdering i 2020.  

2. Prosjektrådmann, Jan Arvid Kristengård, orienterte om prosessen med 
kommunesammenslåing.  
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Votering 
Enstemmig. 
 
 
Vedtak  
Informasjonen fra leder og prosjektrådmann tas til orientering.  
 
 
 
 
Møtet slutt 19:30.  
 
Revetal, 26. oktober 2017 
 
For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Sekretær/Rådgiver VIKS 


