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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KU-MØTET 28.11.17 
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Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 28.11.2017 kl. 16:00 
Sted: Rådhuset, Lodgen  
Arkivsak: 16/00208 
  
Tilstede:  Lars Egeland, leder 

Gry Aas, nestleder 
Trond Mathisen, medlem 

 Øyvind Olav Oppegård, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne, medlem 
  
Andre: Tønsberg kommune, rådmann Geir Viksand, til stede i sak 

37/17, 38/17, 40/17, 42/17 og deler av sak 50/17   
KPMG, revisor Rune Johansen 
VIKS, rådgiver Anja O. Eriksen 
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.  
Sak 39/17 ble flyttet og behandlet etter sak 43/17, sak 41/17 ble behandlet etter sak 
50/17.  Deler av «Eventuelt» sak 50/17 ble behandlet, mens rådmannen var til stede. 
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Saker til behandling 

37/17 Godkjenning av protokoll 05.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 37/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.09.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.09.17 godkjennes 
 
 
 
 

38/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 38/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering og tilbakemeldingen sendes til bystyret. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte blant annet om strategiplan for digitalisering 
og avvikssystem. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering og tilbakemeldingen sendes til bystyret 
 
 
 
 
 

39/17 Oppfølging av selskapskontroll "Smiløkka Arena AS" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 39/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Oppfølgingen av selskapskontrollrapporten tas til orientering. 
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Møtebehandling 
 
Varamedlem Svein Konrad Rui meldte fra at han sitter i styret i Smiløkka Arena AS. 
Utvalget vurderte at han er inhabil jfr. f.vl. §6 e nr 2, og Svein Konrad Rui fratrådte 
behandlingen av saken. 
 
Kontrollutvalgsleder kommenterte tilbakemeldingen og oppfølgingen, og saken ble 
diskutert.  Det ble fremmet følgende tilleggsforslag; «Kontrollutvalget vil påpeke at 
eierrepresentanten bør forankre i / rapportere til kommunestyret ved større 
endringer». 
 
  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
Oppfølgingen av selskapskontrollrapporten tas til orientering. Kontrollutvalget vil 
påpeke at eierrepresentanten bør forankre i / rapportere til kommunestyret ved større 
endringer. 
 
 
 
 
 

40/17 Oppfølging av fremtidsplanen for eiendom "Løkken" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 40/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder informerte om tidligere vedtak vedrørende eiendommen og 
bruken. Rådmannen orienterte om bygget, og at i den nye reguleringsplanen vil 
eiendommen være medtatt. Saken ble behandlet. 
 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag; «Kontrollutvalget vil peke på at Løkken ble 
kjøpt av to grunner; å tilegne seg tomten til friluftsformål, samt at hovedbygget kunne 
brukes som kulturhus. Det var svært optimistisk siden, slik bruk vil kreve store 
investeringer. Slik bygget står i dag vil det medføre varige driftsutgifter med svært lav 
bruk.» 
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Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
 
Informasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget vil peke på at Løkken ble kjøpt av to 
grunner; å tilegne seg tomten til friluftsformål, samt at hovedbygget kunne brukes 
som kulturhus. Det var svært optimistisk siden, slik bruk vil kreve store investeringer. 
Slik bygget står i dag vil det medføre varige driftsutgifter med svært lav bruk. 
 
 
 

41/17 Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 41/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling.   

 
 
 
Møtebehandling 
Revisor fra KPMG Rune Johansen meldte seg inhabil og forlot møtet under 
behandlingen av saken. 
 
Kontrollutvalgsleder innledet til behandling av saken. Saken ble diskutert og 
sekretariatet svarte på spørsmål. 
 
Det ble fremlagt to forslag til vedtak: 
Forslag nr. 1 fra Lars Egeland: 
Det fremmes forslag om at nye Tønsberg kommune anbefales å delta i 
interkommunalt samarbeid/selskap. 
Forslag nr. 2 fra Øyvind Oppegård  
Det fremmes forslag om at nye Tønsberg kommune anbefales kjøp av 
revisjonstjenester i markedet. 
 
Etter at utvalget hadde stemt over ovennevnte forslag ble perioden for 

konkurranseutsetting diskutert. Utvalget ble enige om at oppdraget om 

revisjonstjenester konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med Tønsberg som 

oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da 

vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022. 
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Votering 
Forsalg nr. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslag nr. 1. 
 
Oppdragsperiode for revisjonstjenester, enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler Fellesnemnda for Tønsberg kommune, kjøp av 
revisjonstjenester i markedet. 
 

Oppdraget om revisjonstjenester konkurranseutsettes for perioden 2019 – 2022 med 

Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg som oppdragsgiver for 

2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse for perioden 2019 – 2022. 

 
 
 
 
 
 

42/17 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Vikarbruk i 
oppvekst, barnehager" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 42/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport  ”Vikarbruk i oppvekst, 
barnehage” med de konklusjoner som er beskrevet. 
  
Revisor har påpekt at fagpersonell i barnehager vurderer at personale og 
ivaretakelse av kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder er under stort 
press. Revisor mener dette fremstår tett forbundet med de økonomiske 
rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.  
 
Revisor peker på at fagpersonell vurderer at barnehagene ikke har tilstrekkelig: 

• Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær.  

• Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved 
fravær.  

• Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i 
dag (merk herunder at barna er lengre i barnehagen nå enn før).  

 
 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse deler bekymringen 
om at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og 
pedagogisk innhold i barnehagegene, men at Tønsberg kommune som 
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barnehagemyndighet følger tett gjennom tilsyn, veiledning og oppfølging av 
kompetansehevingstiltak.  
 
Kontrollutvalget ber bystyret ha med seg rapportens konklusjoner i fremtidig 
budsjettbehandlinger. 

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i forvaltningsrevisjonsrapporten. Rådmannen 
informerte om økning av stillinger i budsjettet for 2018.  
Vikarbruken ble redusert da Tønsberg kommune kom i ROBEK. Saken ble diskutert 
og spørsmål ble besvart. 
 
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag; «Kontrollutvalget anmoder om at 
vikarbudsjett og vikarbruk bør tas hensyn til slik at bemanningen ligger innenfor 
bemanningsnormen også ved sykefravær».  
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport  ”Vikarbruk i oppvekst, 
barnehage” med de konklusjoner som er beskrevet. 
  
Revisor har påpekt at fagpersonell i barnehager vurderer at personale og 
ivaretakelse av kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder er under stort 
press. Revisor mener dette fremstår tett forbundet med de økonomiske 
rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.  
 
Revisor peker på at fagpersonell vurderer at barnehagene ikke har tilstrekkelig: 

• Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved ulikt type fravær.  

• Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk personell ved 
fravær.  

• Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i barnehagen i 
dag (merk herunder at barna er lengre i barnehagen nå enn før).  

 
 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse deler bekymringen 
om at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar regelverket for kvalitativt og 
pedagogisk innhold i barnehagegene, men at Tønsberg kommune som 
barnehagemyndighet følger tett gjennom tilsyn, veiledning og oppfølging av 
kompetansehevingstiltak.  
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Kontrollutvalget ber bystyret ha med seg rapportens konklusjoner i fremtidig 
budsjettbehandlinger. Kontrollutvalget anmoder om at vikarbudsjett og vikarbruk bør 
tas hensyn til slik at bemanningen ligger innenfor bemanningsnormen også ved 
sykefravær.  

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 

 
 
 
 
 
 

43/17 Revisor orienterer om løpende revisjon 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 43/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor delte ut et notat som ble gjennomgått. Spørsmål ble besvart. 
KPMG har nylig holdt et mva-kurs for administrasjonen. Revisor bekreftet at det er et 
godt samarbeid mellom administrasjonen og revisor. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 

44/17 Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 44/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet ” _______" 
med bruk av inntil ______ timer fra budsjettåret 2017/2018. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 15.01.18. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 01.02.18 
Kostnaden dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
 
Møtebehandling 
Alternative forvaltningsprosjekter ble diskutert. Det ble enighet om 
forvaltningsrevisjon av området rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten bør omhandle tilbud til klienter og eventuelt kjøp av 
plasser samt oppfølging av plasser både i kommunal og privat drift. Revisor 
fremlegger problemstillinger som kontrollutvalget eventuelt kan endre i det første 
møtet i 2018 før endelig bestilling. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet; 
«Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg" med 
bruk av midler  fra budsjettåret 2017/2018. Prosjektplanen leveres til sekretariatet 
innen 15.01.18. for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 01.02.18. Kostnaden 
dekkes av timene i inngått kontrakt. 
 
 
 
 
 

45/17 Prosjektregnskap Teigar skole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 45/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214 
er behandlet.  Merforbruket er på kr 1.262.382,-. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende 
fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214 
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 1.262.382,-. 
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Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for 
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214 
er behandlet.  Merforbruket er på kr 1.262.382,-. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende 
fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214 
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 1.262.382,-. 

 
Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for 
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden 
 
 
 
 
 

46/17 Prosjektregnskap utbygging Eik BBS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 46/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS  
er behandlet.  Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende 
fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS. 
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-. 
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Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for 
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.  
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS  
er behandlet.  Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-. 
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende 
fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS. 
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket er på kr 1.290.558,-. 
 
Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for 
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden 
 
 
 
 
 

47/17 Henvendelse omorganisering, 10.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 47/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ser ikke at denne saken hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsene ble mottatt 10.09.17 og 11.09.17, henholdsvis fra Jarle Krokeide fra 
Akademiker-samarbeidet i Tønsberg kommune og Viggo Emda som er tillitsvalgt i 
NITO. Henvendelsene gjelder omorganisering av bydrift som pågår pr dags dato. Det 
er påpekt ni punkter i prosessen som rådmannen har besvart i sitt notat av 18.09.17. 
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Henvendelsen ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ser ikke at denne saken hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen, men ber om en orientering fra 
administrasjonen når prosessen er ferdig.  
 
 
 
 
 

48/17 Møteplan for kontrollutvalget 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 48/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
 
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2018 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• torsdag,   1. februar 2018 

• torsdag, 26. april 2018  

• torsdag, 24. mai 2018 

• torsdag,   6. september 2018 
• torsdag, 22. november 2018 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.  
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 16.00. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
 
Enstemmig 
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Vedtak  
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2018 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• torsdag,   1. februar 2018 
• torsdag, 26. april 2018  

• torsdag, 24. mai 2018 

• torsdag,   6. september 2018 
• torsdag, 22. november 2018 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.  
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 16.00 
 
 
 
 
 

49/17 Referatsaker 28.11.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 49/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Artikkel «Nye personvernregler fra 2018». 

• Protokoll fra Styremøte i VIKS 28.08.17. 
• NKRF-konferansen 7. og 8. februar 2018. Programmet ble kommentert og 

kontrollutvalgsmedlemmer melder til sekretariatet om deltakelse.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
Deltakere som skal være med på NKRF konferansen 7. og 8. februar 2018 melder 
seg på til sekretariatet så fort som mulig.  
 
 
 
 
 
 
 



1/18 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 28.11.17 - 18/00003-1 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 28.11.17 : Protokoll Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.17, sign

 14  

50/17 Eventuelt 28.11.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 28.11.2017 50/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Henvendelse vedrørende H.E.A. 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om henvendelsen fra 11.09.17 
og svaret gitt 28.09.17.  

 

• Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat: 
Rådmannen kommenterte saken. Dersom Henvendelsen er å anse som en 
klage hører den ikke til kontrollutvalgets oppgaver. Kontrollutvalget er ikke et 
klageorgan. Henvendelsen ble diskutert.  
 

• Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten: 
Henvendelsen ble delt ut og lest. Saken kan ikke realitetsbehandles på dette 
møtet da den ble mottatt samme dag som kontrollutvalgsmøtet.   
Henvendelsen ble diskutert, og en prinsipiell gjennomgang ble kommentert. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
 
 
Vedtak  

• Henvendelse vedrørende H.E.A. 
Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 

 

• Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat: 
Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 

 
 
 

• Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten: 
Kontrollutvalget ber om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i saken 
vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken sendes til KS-
advokatene for uttalelse.  
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Neste møte i kontrollutvalget er 1. februar 2018. 
 
Revetal, 29.11.17 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS  
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Arkivsak-dok. 16/00104-14 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 02/18 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
"OPPFØLGING AV KOMMUNALE PLANER, EVALUERING AV 
MÅLOPPNÅELSE I INNEVÆRENDE KLIMAPLAN" 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet i november 2016 behandlet kontrollutvalget i sak 41/16 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av kommunale planer, evaluering av 
måloppnåelse i inneværende klimaplan». Følgende vedtak ble fattet: 
  
«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:  

 

 rapporteringsinnhold  
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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: 
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:  

 

 

 

 
 
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.»  
 
Rådmannen skulle følge opp saken innen desember 2017, og er derfor invitert for å 
orientere om oppfølgingen på dette kontrollutvalgsmøtet 01.02.18.  
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Arkivsak-dok. 17/00238-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 03/18 
ÅRSRAPPORT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET  

 

Forslag til vedtak: 
Årsrapport for kontrollutvalget 2017 i Tønsberg kommune vedtas, og kontrollutvalgets 
årsrapport oversendes bystyret. 
 
Vedlegg:  
Årsrapport 2017 for Tønsberg kontrollutvalg 

 
Saksframstilling: 
 

Kontrollutvalget skal jf. kommuneloven §77 pkt. 6, informere kommunestyret om sitt 
arbeid. Årsrapporten oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2017. 
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Å R S R A P P O R T  2 0 1 7 
 

F O R 
 

K O N T R O L L U T V A L G E T  I  T Ø N S B E R G  K O M M U N E 
 
 

INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, 
OPPGAVER OG SAMMENSETNING 

 
Hjemmel 
 
Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg i henhold til  
kommuneloven kapittel 12 og 13 «Internt tilsyn og kontroll». I medhold 
av loven har kommunaldepartementet fastsatt i «Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» som nærmere definerer 
utvalgets oppgaver. 

 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, føre løpende tilsyn 
med forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

 påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder å holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 

 avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon 

 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp 

 påse at det gjennomføres selskapskontroll 

 utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll 

 rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll 

 innstille overfor kommunestyret om valg av revisjonsordning 

 utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen  

 vurdere henvendelser fra innbyggerne  

 stille krav til kommunens etiske nivå i dagligvirke i den totale 
virksomhet og i miljømessig sammenheng 
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Sammensetning 
 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av 
medlemmene skal være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven 
§ 77 nr. 1. 
 

Kontrollutvalget i Tønsberg kommune består i denne valgperioden fra 
oktober 2015 – 2019 av følgende medlemmer: 
Lars Egeland, leder 
Gry Aas, nestleder 
Tove Rise Kværne, medlem 
Øyvind Oppegård, medlem 
Trond Mathisen, medlem 
 
Nils Petter Buer, varamedlem 
Anne Marie Johannessen, varamedlem 
Svein Konrad Rui, varamedlem 
Torstein F. Lunde, varamedlem, september 2016 

Sissel Roseng, varamedlem 
Karen Anne Kjendlie, varamedlem 
Thorild Lothe, varamedlem 
Arve Hovlid, varamedlem 
Anne Gro Valen, varamedlem 
Nils Erik Dahle, varamedlem 

  Ove Roar Buan, varamedlem, oktober 2016 
 
 

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017 
 
I 2017 har kontrollutvalget hatt totalt 5 møter. Det ble behandlet 50 
saker.  
 
 
Regnskapsrelaterte saker 
Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2016 i Tønsberg kommune er 
utført av revisjonsfirmaet KPMG. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Tønsberg kommunes regnskap og 
årsmelding for 2016 
Kontrollutvalget avla uttalelse til regnskapet 2016 i aprilmøtet 2017. 
Driftsregnskapet var avsluttet med kr 2.118.652.527,- til fordeling drift 
og investeringsregnskapet var avsluttet med udekket beløp kr. 
95.540.773,-. Beløpet må dekkes inni 2017. Kontrollutvalget registrerte 
at lånegjelden fortsatt var stor. Utvalget registrerte at likviditetsgrad ble 
redusert i 2016.  
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Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal være formannskapet i 
hende slik at denne kan tas hensyn til før formannskapet avgir 
innstilling til bystyret.  
 
Revisjonsplan 
Plan for revisjonsarbeidet 2017 ble gjennomgått og tatt til orientering i 
septembermøtet. I novembermøtet ble utvalget orientert om den 
løpende revisjonen utført for 2017. 
 

  Revisjonsbrev 
For kommuneregnskapet 2017 er det ikke mottatt revisjonsbrev.  
 
 
Forvaltningsprosjekter,  
behandling, oppfølging og bestilling 
Behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
«Forvaltningsrevisjon av IKT, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware» 
I 2016 bestilte og behandlet kontrollutvalget prosjektplanen for 
«Forvaltningsrevisjon av IKT, sentrale administrative IKT-systemer, 
opplæring, ajourhold og hardware». 
 
Forvaltningsrapporten ble behandlet i februarmøtet 2017. Følgende 
vedtak ble fattet:   
«Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «IKT-
systemer, opplæring, ajourhold og hardware» med de vurderinger og 
anbefalinger som er beskrevet. 
 

Basert på at mange rutiner og prosedyrer nå må gjennomgås på nytt 
pga. beslutningen om å delta i et interkommunalt samarbeid om IKT-
drift med kommunene Nøtterøy, Tjøme, Re, Hof og Holmestrand legges 
det frem anbefalinger på de områdene som har størst betydning. 
 
Kontrollutvalget anbefaler: 
  

1. Tønsberg kommune bør innføre rutiner som sikrer en god 
kompetansekartlegging innenfor IKT-området. Et tiltak kan være 
å gjennomføre brukerundersøkelser med formål å avklare om 
ansatte opplever tilstrekkelig opplæring i bruk av ulike 
fagsystemer.  

2. I forbindelse med utvikling av ny IKT-strategi for 2018 og 
fremover, vil vi anbefale at det kartlegges hvor det er størst 
potensiale for økt digital samhandling med innbyggere. Gode 
løsninger for innbyggere og mulighet for svar-ut løsninger på 
fagsystemer og gode web-sider med mulig integrasjon mot 
fagsystemer.  

3. Virksomhetene innen helse etterlyser bemanning på IKT utenfor 
normal arbeidstid, og at også oppgraderinger i større grad kan 
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skje utenom ordinær arbeidstid. Vi anbefaler en vurdering av 
dette behovet, og at virksomhetene sammen med nytt IKT-selskap ser 

på rutiner for varsling i forbindelse med planlagt og ikke-planlagt 
nedetid.  

4. Det bør kvalitetssikres at systemeier har tilstrekkelige rutiner for 
driftstesting av systemer før brukere slipper på etter 
oppgraderinger.  

5. Det bør utvikles tydeligere rutiner for hvordan samspillet mellom 
virksomhetene skal være med tanke på å melde inn ønsker om 
og behov for IKT-løsninger.  

6. Ikke alle virksomheter har muligheter for selv å avsette mye tid til 
IKT-ressurser. Det blir viktig med gode faggrupper, og i mange 
av faggruppene vil det være en klar fordel om det nye IKT-
selskapet har en eller flere faste ressurser som deltar.  

7. Det bør gjennomføres forventningsavklaringer mellom 
virksomhetene og nytt IKT-selskap med tanke på hvilke 
oppgaver og roller virksomhetene skal ta  

8. Det bør etableres gode rutiner for å rapportere på oppetid. Antall 
situasjoner med nedetid synes å være høyere enn det IKT-
seksjonen i Tønsberg kommune har oversikt over.  

9. Det bør innføres rutiner for å gjennomføre og rapportere på 
egenkontrollaktiviteter. Det bør også vurderes om dette skal ligge 
til nytt IKT-selskap eller om dette er en funksjon som bør holdes 
adskilt fra de som leverer IKT-tjenestene.  

10. Rutiner og system for å holde kontroll på utstyr må gjennomgås, 
og vurdering av faste krav til alder på utstyr bør vurderes. 

 
 

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen skriftlig innen utgangen av 
oktober 2017 orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av 
anbefalingene. 
 
Rapporten oversendes bystyret til behandling, og kontrollutvalget ber 
revisor legge frem rapporten for bystyret.» 
 
På novembermøtet ble forvaltningsrapporten fulgt opp, og rådmannen 
informerte om strategiplan for digitalisering og avvikssystem. 
Informasjonen ble tatt til orientering. Tilbakemeldingen er sendt til 
bystyret. 

 

 

Bestilt og behandlet forvaltningsrevisjons prosjekt «Forvaltningsrevisjon 
av vikarbruk i kommunen, oppvekst, barnehager» 
Det ble i april bestilt en prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Forvaltningsrevisjon av vikarbruk i kommunen, oppvekst, barnehager». 
I junimøtet ble prosjektplanen behandlet og en orientering om prosjektet 
ble gitt av revisor i september. 
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På novembermøtet behandlet utvalget rapporten 
Følgende vedtak ble fattet: 
«Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Vikarbruk i 
oppvekst, barnehage» med de konklusjoner som er beskrevet. 
  
Revisor har påpekt at fagpersonell i barnehager vurderer at personale 
og ivaretakelse av kvalitet/pedagogisk innhold i barnehagen i perioder 
er under stort press. Revisor mener dette fremstår tett forbundet med 
de økonomiske rammevilkårene for vikarbruk som barnehagene har.  
 
Revisor peker på at fagpersonell vurderer at barnehagene ikke har 
tilstrekkelig: 

 Budsjettramme til å kunne erstatte personell med vikarer ved 
ulikt type fravær.  

 Tilgang på vikarer med rett kompetanse til å erstatte pedagogisk 
personell ved fravær.  

 Grunnbemanning til å ivareta alle krav og behov som gjelder i 
barnehagen i dag (merk herunder at barna er lengre i 
barnehagen nå enn før).  

 
 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse deler 
bekymringen om at det er en risiko for at kommunen ikke ivaretar 
regelverket for kvalitativt og pedagogisk innhold i barnehagegene, men 
at Tønsberg kommune som barnehagemyndighet følger tett gjennom 
tilsyn, veiledning og oppfølging av kompetansehevingstiltak.  
 
Kontrollutvalget ber bystyret ha med seg rapportens konklusjoner i 
fremtidig budsjettbehandlinger. Kontrollutvalget anmoder om at 
vikarbudsjett og vikarbruk bør tas hensyn til slik at bemanningen ligger 
innenfor bemanningsnormen også ved sykefravær. 
  
Rapporten oversendes bystyret til behandling.» 
 

 

Bestilt prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Forvaltningsrevisjon av 
rus og psykiatri innenfor området helse og omsorg» 
På novembermøtet bestilte kontrollutvalget et nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Forvaltningsrevisjon av rus og psykiatri 
innenfor området helse og omsorg» fra planen over 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Forvaltningsrevisjonsrapporten vil bli 
behandlet i 2018.  
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Selskapskontroll  
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.v. Kontrollen beskrives i forskriften som to 
hovedaktiviteter som er vesensforskjellige: 
 

 Eierskapskontroll (kontroll med at selskapet drives i 
overensstemmelse med kommunestyrets vedtak om å opprette/delta 
i selskapet) 

 Forvaltningsrevisjon i selskapet 
 

Kontrollutvalget er positiv til at det legges opp til samarbeide om 
selskapskontroll i de interkommunale selskapene Tønsberg kommune 
er medeier i.  
 
Selskapskontroll Smiløkka Arena AS 
I aprilmøtet 2017 bestilte kontrollutvalget en selskapskontroll 
vedrørende Smiløkka Arena AS. Tønsberg kommune har en eierandel 
på 25% i selskapet.  
 
Prosjektplanen ble behandlet i junimøtet 2017, og rapporten ble 
behandlet i september. Følgende vedtak ble fattet: 
«Kontrollutvalget slutter seg til KPMG sin konklusjon og anbefalinger 
som følger: 

Kommunens krav/forventninger slik de er formulert i 
eierskapsmeldingens kapittel 6 (vedtatt av Bystyret 25.5.2016) er i all 
hovedsak etterlevd jfr. tabell nedenfor som gir en oppsummering av 
etterlevelsen av hvert prinsipp.  

Selskapskontrollen har avdekket forbedringspunkter i forhold til tre av 
prinsippene:  

om bystyrets syn på forslag til strategi- og handlingsplaner før 
selskapets styre vedtar disse er ikke fulgt. Kravet i eiermeldingen 
fremstår litt uklart når det gjelder når og hvor hyppig dette skal skje. Vi 
anbefaler at kommunen overfor selskapet avklarer hvilke forventninger 
en har på dette punktet, og at Tønsberg kommune ser på formuleringen 
i eiermeldingen.  

I vedtatt delegasjonsreglement ("Reglementer for de politiske 
styringsorganene 2016-2019" vedtatt av bystyret 9.12.2015) er det 
under omtale av formannskapet i kapittel 4.1.2 skrevet at 
formannskapet skal fatte vedtak i saker mv relatert til kommunens 
styringssignaler til selskaper kommunen er involvert i, samt 
gjennomgang av årsrapporter. I eiermeldingen fremkommer det at dette 
er en oppgave for bystyret. Vi anbefaler at det gjøres en vurdering om 
delegasjonsreglementet bør justeres slik at det blir samsvar med 
eiermeldingen på dette punkt.  
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Kontrollutvalget ber bystyret vurdere hvilken rolle de vil ha i 
oppfølgingen av selskapet. 

 

opplever det åpenhet, men har ikke lagt til rette for at eksterne kan 
kreve innsyn i dokumenter ved å legge ut postjournal eller lignende. Vi 
anbefaler at kommunen ber selskapet om å foreta en vurdering om 
selskapet følger kravene i lov og forskrift på dette området.  

 

risikovurdering av selskapet, men det er gjort vurderinger på en rekke 
enkeltområder. Equass-sertifiseringen vil dekke mye av den risiko som 
ligger på attføringsområdet og sammen med øvrige vurderinger og 
rutiner innenfor økonomi, HMS osv. har selskapet i stor grad 
gjennomført overordnet risikovurdering. Vi vil likevel anbefale at 
kommunen ber om at selskapets arbeid knyttet til risikostyring og 
vurderinger samles i et dokument som legges samlet frem for styret i 
selskapet.  

 

Der hvor tiltak ikke alt er satt i verk, så anbefaler revisor at det 
iverksettes tiltak for å gjøre utbedringer på nevnte forbedringsområder.  

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 
16.11.2017.  
Rapporten oversendes til bystyret.» 

 

Tilbakemelding og oppfølgingen av rapporten ble behandlet i 
novembermøtet. Følgende vedtak ble fattet:  
«Oppfølgingen av selskapskontrollrapporten tas til orientering. 
Kontrollutvalget vil påpeke at eierrepresentanten bør forankre i / 
rapportere til kommunestyret ved større endringer». 

 
Utviklingsoppgaver 
Nye personvernregler fra mai 2018 ble referert i novembermøtet 2017. 
 
 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  
Uavhengighetserklæring 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 
forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin uavhengighet. Erklæringen 
er en vurdering av oppdragsansvarlig revisors forhold til Tønsberg 
kommune. Revisor la frem uavhengighetserklæring for kontrollutvalget i 
september 2017.  
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Kontrakt, opsjon med KPMG 
 Kontrakten om levering av revisjonstjenester mellom Tønsberg 
kommune og KPMG ble forlenget med 1 år. Kontrakten løper ut 
31.12.2018. 
 
Kommunesammenslåing Tønsberg og Re kommuner  
Tønsberg og Re kommuner skal sammenslås fra 2020, og i den 
forbindelse har kontrollutvalget i september 2017 behandlet og innstilt 
på valg av revisor til fellesnemnden. 
 
I april mottok kontrollutvalget en henvendelse fra Vestfold 
kommunerevisjon vedrørende presentasjon av selskapet. Utvalget var 
enig i at selskapet kunne presentere seg på et kontrollutvalgsmøte, og 
presentasjonen ble gitt i junimøtet 2017. 
  
I novembermøtet behandlet kontrollutvalget en utredning av 
revisjonsordning, og kontrollutvalget innstilte på valg av 
revisjonsordning til fellesnemnda. Følgende ble vedtatt:  
 
«Kontrollutvalget anbefaler Fellesnemnda for Tønsberg kommune, kjøp 
av revisjonstjenester i markedet. 
Oppdraget om revisjonstjenester konkurranseutsettes for perioden 2019 
– 2022 med Tønsberg som oppdragsgiver for 2019 og «nye» Tønsberg 
som oppdragsgiver for 2020 – 2022. Da vil det innbys til konkurranse 
for perioden 2019 – 2022.» 
 
 
Skatteregnskapet  
Årsrapporten for 2016 om skatteinnkrevingen i Tønsberg kommune, og 
kontrollrapporten fra Skatteetaten  ble lagt frem og kommenterte i 
aprilmøtet 2017. 
 
  

 Henvendelser til kontrollutvalget 
 Henvendelsen til kontrollutvalget av 22.03.17 vedrørende 

behandling av utbyggingssøknad av ny politistasjon i Tønsberg 
kommune ble fremlagt. Kontrollutvalget bestemte seg på 
aprilmøtet for å avvente uttalelsen fra Kommunal -og 
moderniseringsdepartementet samt at administrasjonen skulle 
behandle saken. I septembermøtet forelå uttalelsen og 
informasjonen ble tatt til orientering, og kontrollutvalget gikk ikke 
videre med henvendelsen.   

 
 Henvendelse av 10.09.17 vedrørende omorganisering av bydrift 

ble fremlagt. Rådmannen har svart i et notat av 18.09.17 og 
henvendelsen ble diskutert. Kontrollutvalget gikk ikke videre med 
henvendelsen, men ba om en orientering fra administrasjonen 
når prosessen blir ferdig.  
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 Henvendelse av 11.09.17 om tildeling av bolig, 

kontrollutvalgsleder og sekretariatet orienterte om henvendelsen 
og svaret gitt 28.09.17. Kontrollutvalget gikk ikke videre med 
henvendelsen. 

 
 Henvendelse i 15.11.17  vedrørende «turnuslege, kandidat» ble 

fremlagt. Rådmannen kommenterte saken. Henvendelsen ble 
diskuterte og utvalget gikk ikke videre med saken. 

 
 Henvendelse vedrørende etablering av datalagring på Tveiten av 

28.11.17 ble fremlagt. Kontrollutvalget har bedt om en juridisk 
betenkning av forvaltningspraksisen i saken vedrørende 
etablering av datalagring på Tveiten. Saken er sendt til KS-
advokatene for uttalelse i november 2017.  

 
 Byggeregnskap: 

Det ble behandlet 2 byggeregnskap/prosjektregnskap i kontrollutvalget 
2017. Sluttregnskapene ble sendt bystyret for endelig godkjenning.  
 

  Prosjektregnskap, Teigar skole – A2214 
  Prosjektregnskap Teigar skole – A2214 

ble behandlet. Merforbruket var på kr 1.262.382,-. 
Kontrollutvalget ba administrasjonen følge investeringsreglementet 
vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden. 

  
Prosjektregnskap, utbygging Eik BBS 
Prosjektregnskap utbygging Eik BBS   
ble behandlet. Mindreforbruket var på kr. 1.290.558,- . 
Kontrollutvalget ba administrasjonen følge investeringsreglementet 
vedrørende fristen for sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden. 

  
 
 

 Kontrollutvalgets sekretariat: 
Tønsberg kommune er deltaker i VIKS, 
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Sekretær for 
kontrollutvalget i 2017 var rådgiver Heidi Wulff Jacobsen. 
 

 For perioden 2015 – 2019 er kontrollutvalgsleder Lars Egeland og 
nestleder i kontrollutvalget Gry Aas valgt henholdsvis som representant 
og vararepresentant til styret i VIKS. 

 
 
 

Budsjett: 
Til tilsyn og kontroll 2017 ble det bevilget kr. 2.057.000,- og for 2018 
foreslo kontrollutvalget en bevilgning på kr 2.031.000,- . 
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Kontrollutvalget foreslo følgende beløp til "Budsjettet for tilsyn og 
kontroll" i 2017 og 2018 fordelt på følgende poster: 
 
 
       2017  2018 
Revisjonstjenester,    
regnskapsrevisjon/forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll    kr 1.322.000  kr 1.387.000        
      
Sekretariatstjenster fra VIKS  kr     485.000  kr     394.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon 
 inkl. møtegodtgj.    kr     250.000  kr     250.000  
 

     
Kontakt med administrasjonen: 
Representanter fra administrasjonen og revisjonen har gitt orienteringer 
og informasjon i flere saker kontrollutvalget har behandlet i sine møter i 
2017. Det kan blant annet nevnes beredskapsledelse ang. bomber på 
Vallø, offentligstøtte til St. Olav katolske menighet, kommunens fond, 
bruk og planer med eiendommen Løkken og ombygging/bygging av 
messehall A. Det har vært et godt samarbeid mellom kontrollutvalget og 
kommunens administrasjon i 2017. 

 
 
 

Re, 9. januar 2018 
for leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 

 
 

Heidi Wulff Jacobsen 
daglig leder 
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SAK 04/18 
BEHANDLE PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSPROSJEKTET 
"RUS OG PSYKIATRI" 

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Rus og psykiatri» godkjennes med 
bruk av inntil 320 timer som dekkes innenfor budsjettet 2017/ 2018.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
1. Hvilke tjenester har kommunen til personer med psykiske lidelser og 
rusavhengighet? 

2. Hvordan er tjenester til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet 
organisert?  

3. I hvilken grad er det samsvar mellom tjenestetilbud som blir gitt til brukerne og 
brukernes behov innenfor rus- og psykiatritjenesten? (Herunder se på om det er 
samsvar mellom behov som følge av kartlegging og vedtak og kommunens 
oppfølging av tilbudet)  

Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker 
individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? (Herunder se på 
rutinene for å sikre brukernes rettigheter til å få utarbeidet individuelle planer, 
koordinator, undersøke konkret praksis i kommunen for å utarbeide individuelle 
planer, kartlegge omfang av eksisterende planer med videre.)  

 
4. I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig oppfølging av bruken av plasser 
til personer med rus- og psykiatrilidelser i kommunal og privat drift?  
 
I hvilken grad har Tønsberg kommune rutiner for å sikre at pasienter og brukere med 
rus og psykiatri lidelser får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? (Inkluderer rutiner 
for koordinering og samordning internt i kommunen og mot andre aktører som 
fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste mv. Kan utvides til å inkludere hvordan 
samarbeidet mellom de mest sentrale tjenestene og instansene oppleves og fungerer 
i praksis, sett fra kommunens ståsted). 
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Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 11.05.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
24.05.2018. 
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan med alternativer til problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsrapport «Rus og psykiatri». 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 28.november 2017 bestilte utvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rus og psykiatri». 
 
Planen ble bestilt fra KPMG og levert innen avtalt tid.   
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å ha fokus på bruker. Forvaltningsrapporten 
vil inneholde hvilke tjenester og hvordan er det organisert, samsvar mellom behov og 
vedtak og oppfølging av bruken av plasser.  
 
Følgende problemstillinger er aktuelle: 
 
Følgende problemstillinger foreslås besvart:  
1. Hvilke tjenester har kommunen til personer med psykiske lidelser og 
rusavhengighet? 

2. Hvordan er tjenester til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet 
organisert?  

3. I hvilken grad er det samsvar mellom tjenestetilbud som blir gitt til brukerne og 
brukernes behov innenfor rus- og psykiatritjenesten? (Herunder se på om det er 
samsvar mellom behov som følge av kartlegging og vedtak og kommunens 
oppfølging av tilbudet)  

4. I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig oppfølging av bruken av plasser 
til personer med rus- og psykiatrilidelser i kommunal og privat drift?  
 
Alternativt kan problemstilling 3 og 4 erstattes med problemstillinger fra listen under:  
a) I hvilken grad sikrer kommunen tilfredsstillende overgang for brukere med rus og 
psykiatriproblematikk ved overgang fra barn/ungdom til voksen?  

b) I hvilken grad har Tønsberg kommune rutiner for å sikre at pasienter og brukere 
med rus og psykiatri lidelser får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? (Inkluderer 
rutiner for koordinering og samordning internt i kommunen og mot andre aktører som 
fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste mv. Kan utvides til å inkludere hvordan 
samarbeidet mellom de mest sentrale tjenestene og instansene oppleves og fungerer 
i praksis, sett fra kommunens ståsted).  

c) Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker 
individuell plan, får utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? (Herunder se på 
rutinene for å sikre brukernes rettigheter til å få utarbeidet individuelle planer, 
koordinator, undersøke konkret praksis i kommunen for å utarbeide individuelle 
planer, kartlegge omfang av eksisterende planer med videre.)  
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d) Har kommunen tilfredsstillende kapasitet innen rus- og psykiatrifeltet? (Herunder 
beredskap, ventetid, organisering og kompetanse)  

e) I hvilken grad sikrer kommunen brukermedvirkning og at tjenestene er utformet i et 
brukerperspektiv? 

 
Til prosjektet «Rus og psykiatri» med problemstillingen 1 til 4 er det beregnet bruk av 
inntil 260 timer fra budsjettåret 2017/2018. Dersom det bestilles ytterligere 
underpunkter blir det en merkostnad.  
 
Sekretariatet ser at disse problemstillingen går over i hverandre og foreslår at punkt b 
legges under problemstilling nr. 4. og at punkt c legges under problemstilling nr. 3. Ut 
i fra ovennevnte mener sekretariatet et totalt timeforbruk er inntil 320 timer.  
 
Forvaltningsprosjektets kostnader dekkes innenfor kontrakten som er beregnet til 550 
timer pr. år. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Kontrollutvalget har i sak 44/17 bedt KPMG utarbeide et forslag til prosjektplan til forvaltningsrevisjon innen 
rus og psykiatri innenfor helse- og omsorgsfeltet. Forslag til plan skal behandles i kontrollutvalgets møte 1. 
februar 2018. Kontrollutvalget har spesifikt bedt om at forvaltningsrevisjonen bør inkludere tilbud til klienter 
og eventuelt kjøp av plasser samt oppfølging av plasser i både kommunal og privat drift. Det har vært et 
ønske fra kontrollutvalget at planen skal inkludere andre forslag til problemstillinger innenfor temaet.  

Forvaltningsrevisjon innen rus og psykiatri er et prioritert område i kommunens plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2019. Risikoen er vurdert som middels og konsekvensen som høy. I den overordnede analysen forut 
for plan for forvaltningsrevisjon kommer det frem at kommunen har mange unge rusmisbrukere (18-24 år). 
Unge brukere med behov for rus- og psykiatritjenester i kommunen er en sårbar gruppe, og det er viktig 
med god samhandling for å sikre gode tjenester. I 2015 ble det levert en ekstern rapport fra "Gjennomgang 
av kommunale helse- og omsorgstjenester. Funksjonshemmede og psykisk helse/rus". I rapporten blir det 
blant annet pekt på at kostnader til psykisk helse ligger i det øvre sjiktet sammenlignet med andre 
kommuner. Videre peker rapporten på utfordringer i forhold til for høyt omsorgsnivå, boligstruktur, 
organisering, kompetansenivå og samhandling mellom områdene i kommunen. I etterkant av dette har 
kommunen nylig innført delvis ny organisering av tjenester innenfor rus og psykiatri. I overordnet analyse 
foreslås det at en forvaltningsrevisjon etter noen år for eksempel kan se på hvorvidt prosjektene har hatt 
ønsket effekt, og om utfordringene som pekes på er håndtert på en god måte. 

1.2 Forarbeid 
Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen, samt utlede og utarbeide gode revisjonskriterier. I arbeidet med prosjektplanen har det 
vært samtale med kontrollutvalgets sekretariat for å få utfyllende informasjon til kontrollutvalgets bestilling. Det har 
videre vært gjennomført samtaler med rådmann, kommunaldirektør for Helse og omsorg samt virksomhetsleder 
for Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger.  I tillegg er følgende dokumenter innhentet og gjennomgått: 
 

 Informasjon om tjenestetilbud på kommunens nettside 

 Forvaltningsrevisjoner på temaet rus- og psykiatri utført i andre kommuner  

 Ekstern rapport - "Gjennomgang av kommunale helse- og omsorgstjenester. Funksjonshemmede og 
psykisk helse/rus" fra 2015 

 Bystyresaken om Farmandshjemmet  

 Notat fra kommunaldirektøren for Helse og Omsorg til ordføreren vedr utfordringer knyttet til 
samhandlingsreformen for pasienter med rus- og psykiatriproblematikk 

 Handlings- og økonomiplan 2017 – 2020 for Tønsberg kommune 

 Rapport om kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017. Utgitt av Sintef.  

 Nasjonale føringer og satsninger innenfor psykisk helse og rus på regjeringens og helsedirektoratets 
nettsider, herunder veilederen "Sammen om mestring". 

I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av 
informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.  

Nasjonale satsinger og føringer innenfor psykisk helse og rus12 

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer hos mennesker i alle aldersgrupper og i alle 
deler av befolkningen. Omlag en sjettedel av den voksne befolkningen har til enhver tid et psykisk 
helseproblem og/eller et rusmiddelproblem, men alvorlighetsgraden varierer. Det er i tillegg høy forekomst 

                                                           
1 Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. 2014. Helsedirektoratet.  
2 Regjeringens nettsider. 
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av rusproblematikk blant personer med psykiske lidelser, og mange med rusproblematikk har i tillegg en 
psykisk lidelse. Redusert livskvalitet, økt dødelighet, sykefravær og uførepensjon er blant de viktigste 
følgene av psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer.  

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Målet er at alle 
skal få de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv ønsker. Psykiske plager og 
rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge. Tilbudet rettet mot rus og psykisk helse skal 
primært bygges opp og gis i kommunene. Kommunens ansvar for å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester omfatter alle pasientgrupper. Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer 
med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven. Det 
kommunale arbeidet omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging 
og skadereduksjon. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal ta et større ansvar for behandling 
og oppfølging av pasienter, også innen psykisk helse og rus. Kommunenes oppfølging av innbyggere med rus 
og psykiatriproblematikk er derfor svært viktig. 

I vedlegg er det tatt inn noe mer utfyllende informasjon rundt satsninger og føringer innenfor psykisk helse 
og rus. 

Organisering av tjenester innen rus og psykiatri i Tønsberg kommune 

Tønsberg kommune har en desentralisert organisering av sine tjenester innen rus og psykiatri. Rus og 
psykiatritjenestene innen helse og omsorg er organisert under helse- og omsorgsområdet. Ansvaret for de 
ulike tjenestene er fordelt på ulike virksomheter. Tildeling helse- og omsorgstjenester forestår tildeling av 
tjenester til alle brukere, herunder de med rus og psykiatriproblematikk. Hjemmetjenester utfører en rekke 
av de tjenestene som blir tildelt brukerne. I tillegg gis det helse- og omsorgstjenester gjennom virksomheten 
Helse- og omsorgtjenester i bemannende boliger, ambulerende team under virksomheten Helsetjenester 
(skal overflyttes til HOB) og mestring og forebyggende tjenester (lavterskeltilbud). Det er en pågående 
omorganisering for å redusere denne fragmenteringen noe, men man har ikke et mål om å samle alle 
tjenester innen rus og psykiatri under en paraply. Det skilles i tillegg på alder. Kommunens rus og 
psykiatritjenester for innbyggere over 18 år i hovedsak organisert under Kommunaldirektøren for Helse- og 
omsorg. For barn og unge under 18 år er tjenestene organiser under barn og unge. Brukere med rus og 
psykiatriproblematikk mottar også tjenester fra andre områder i kommunen, eksempelvis kommunale NAV. I 
tillegg kommer koordinering mot andre enheter utenfor kommunen som fastleger, politi mv.  
 
I vedlegg er det tatt inn noe utfyllende informasjon rundt kommunens psykiatri- og rustilbud.  
 
Risikoområder 
I samtalene med kommunen kommer blant annet følgene risikoområder frem: 

 Samhandling internt 

 Samhandling med spesialisthelsetjenesten / samhandlingsreformen 

 Kunstig skille på alder når det gjelder organisering av tjenestene, noe som gir en overgang fra Barn og 
unge til Helse og Omsorg ved fylte 18 år istedenfor et livsløpsperspektiv.  

 Rett prioritering av brukere og brukergrupper. Prioritering av ressurser, særlig balansen mellom 
forebygging, tidlig innsats, mestring og omfattende tilbud til tunge brukere. Det kan tenkes at man bruker 
for mye ressurser høyt oppe i pyramiden istedenfor å gjøre tidlig innsats og sørge for mestring på lavest 
mulig nivå.  

 Brukergrupper som faller mellom flere stoler, herunder psykisk utviklingshemmede med rus- og 
psykiatrilidelser, pasienter med mange diagnoser og pasienter i gråsonen.  

 Kvalitet i tjenestene, eksempelvis fagkompetanse, ta i bruk ny kunnskap mv 

 Omsorgsnivå – yter man for mye omsorg på et for høyt nivå til brukere.  

 En bekymring for at det kan være ulike praktisering av egenandel og tildeling av tjenester til ulike 
brukergrupper.  

1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen 
Det er viktig at kommunen har et tilbud til alle som har krav på dette innen rus og psykiatri, både for det 
enkelte menneske og for samfunnet rundt. Disse tjenestene må ha god kvalitet og fremstå som 
samordnede og tilgjengelig for brukeren, og det må være et riktig forhold mellom behov og tilbud.  
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Basert på de innledende undersøkelsene og kontrollutvalgets ønsker foreslår vi at forvaltningsrevisjonen 
konsentrerer seg å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov for brukere med rus og 
psykiatriproblematikk og hvordan kommunen følger opp bruk av plasser innen kommunal og privat drift.  

Vi har i tillegg inkludert en oversikt over andre mulige problemstillinger som kan være aktuelle dersom 
kontrollutvalget ønsker en annen innretning på undersøkelsen. 
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2. Formål, problemstillinger og kriterier  

2.1 Formål og avgrensning 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov for 
brukere med rus og psykiatriproblematikk og hvordan kommunen følger opp bruk av plasser innen konnunal 
og privat drift.  
 
Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom det avdekkes mangler og forbedringsområder. 
 
Undersøkelsen tar for seg kommunens tilbud til personer over 18 år. Kommunens arbeid med barn og unge 
ligger således i all hovedsak utenfor undersøkelsen. Psykogeriatriske problemstillinger vil ikke omfattes av 
undersøkelsen.  
 

2.2 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger foreslås besvart: 

1. Hvilke tjenester har kommunen til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet 

2. Hvordan er tjenester til personer med psykiske lidelser og rusavhengighet organisert?   

3. I hvilken grad er det samsvar mellom tjenestetilbud som blir gitt til brukerne og brukernes behov 
innenfor rus- og psykiatritjenesten? (Herunder se på om det er samsvar mellom behov som følge 
av kartlegging og vedtak og kommunens oppfølging av tilbudet)  

4. I hvilken grad har kommunen en hensiktsmessig oppfølging av bruken av plasser til personer med 
rus- og psykiatrilidelser i kommunal og privat drift?  

 
Alternativt kan problemstilling 3 og 4 erstattes med problemstillinger fra listen under: 

a) I hvilken grad sikrer kommunen tilfredsstillende overgang for brukere med rus og 
psykiatriproblematikk ved overgang fra barn/ungdom til voksen? 

b) I hvilken grad har Tønsberg kommune rutiner for å sikre at pasienter og brukere med rus og 
psykiatri lidelser får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud? (Inkluderer rutiner for koordinering og 
samordning internt i kommunen og mot andre aktører som fastlege, NAV, spesialisthelsetjeneste 
mv. Kan utvides til å inkludere hvordan samarbeidet mellom de mest sentrale tjenestene og 
instansene oppleves og fungerer i praksis, sett fra kommunens ståsted). 

c) Oppfyller kommunen kravet om at tjenestemottakere som har rett til og ønsker individuell plan, får 
utarbeidet slike planer i henhold til regelverket? (Herunder se på rutinene for å sikre brukernes 
rettigheter til å få utarbeidet individuelle planer, koordinator, undersøke konkret praksis i 
kommunen for å utarbeide individuelle planer, kartlegge omfang av eksisterende planer med 
videre.) 

d) Har kommunen tilfredsstillende kapasitet innen rus- og psykiatrifeltet? (Herunder beredskap, 
ventetid, organisering og kompetanse) 

e) I hvilken grad sikrer kommunen brukermedvirkning og at tjenestene er utformet i et 
brukerperspektiv? 
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2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand 
og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for 
kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være: 

 Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens internkontroll, samt god praksis for internkontroll hvor 
vi bygger på KS sin veileder, "Rådmannens internkontroll".  

 Kommuneloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Lov om sosiale tjenester 

 Folkehelseloven 

 Internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenester 

 Kommunens vedtatte planverk  

 Helsedirektoratets veileder "Sammen om mestring" 

 Samarbeidsavtaler 
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3. Tilnærming og fremdriftsplan 

3.1 Metode  
For å kunne besvare problemstillingene vil vi benytte dokumentanalyse og intervju.  

I første omgang vil vi samle inn relevant dokumentasjon fra kommunen. Vi vil innhente og gjennomgå 
dokumentasjon som kan gi informasjon om problemstillingene, herunder hvilket tilbud kommunen har på 
rus- og psykiatriområdet og hvordan dette er organisert. Videre vil vi innhente informasjon relatert til de 
øvrige problemstillingene som skal belyses. For vårt foreslåtte opplegg inkluderer dette et utvalg vedtak om 
tilbud, grunnlaget for vedtaket herunder kartlegging og søknad, samt informasjon om kommunens 
oppfølging av tilbudet til den enkelte bruker. Videre vil vi innhente informasjon om kommunens oppfølging 
av plasser i kommunal og privat drift (eksempelvis rutinebeskrivelser, prosedyrer og samarbeidsavtaler). 

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter, herunder kommunaldirektøren for helse- og 
omsorgsområdet og virksomhetsleder for Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger. Det vil også 
være aktuelt å intervju andre ansatte som jobber innen rus- og psykiatri i kommunen, eksempelvis 
saksbehandlere. Valg av personer for intervju vil være avhengig av valgte problemstillinger for revisjonen 
og vil bli avtalt nærmere med kommunen. Formålet med intervjuene er å få utfyllende informasjon og 
forklaringer til oversendt dokumentasjon. Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra 
hvert intervju skriver vi referat som vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og 
eventuell korrigering). Svar fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig 
dokumentasjon.  

All innsamlet informasjon vurderes opp imot revisjonskriteriene, for at vi så gir svar til revisjonens 
problemstillinger. 

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som redegjør for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til 
rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en sluttrapport. Sluttrapportering til 
kontrollutvalget vil skje ved fremstilling av en revisjonsrapport. Rapporten vil leveres etter KPMGs 
standardmal for forvaltningsrevisjonsrapporter. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil 
være kvalitetssikret og etterprøvbar.  

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Vi vil bruke 260 timer på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring og 
rapportering.  

Figuren under viser forslag til aktivitets- og framdriftsplan:  
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Oppstart foreslås i februar etter godkjenning og eventuell justering av prosjektplanen i KU. Oppstarts- og 
planleggingsfasen oppstartsmøte med kommunen, detaljplanlegging av revisjonen, utarbeidelse av 
revisjonskriterier, første runde med dokumentinnhenting og intervjuplan. Datainnsamling og analyse vil bli 
gjennomført i perioden februar til april. Gjennomføringen inkluderer dokumentinnhenting, dokumentanalyse, 
forberedelse og gjennomføring av intervjuer, analyse utarbeidelse av rapportutkast samt sluttsamtale med 
kommunen. Rapportarbeid vil skje i april og mai, med høring av rapporten i mai. 
Sluttførings/rapporteringsfasen inkluderer ferdigstillelse av rapport, høringsrunde samt utarbeidelse av 
revidert/endelig rapport samt levering av rapport til kontrollutvalget.  

Rapporten overleveres kontrollutvalget i forkant av kontrollutvalgsmøtet i mai 2018.  

Vårt forslag til plan for gjennomføring bygger på forutsetning om at kommunen oversender etterspurt 
dokumentasjon til oss innen rimelig tid, samt at vi får tilgang til personer, dokumentasjon og data. 

Faser + aktiviteter Timer 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Forberede 25

1.1 Forundersøkelse 10
1.2 Etablere prosjektplan 10
1.3 Godkjenning prosjektplan 5

2 Starte opp 15
2.1 Sende oppstartsbrev 3
2.2 Oppstartsmøte 5
2.3 Dokumentliste 3
2.4 Intervjuplan 4

3 Gjennomføre 190
3.1 Dokumentanalyse 35
3.2 Intervjuguide 15
3.3 Interjvuer 45
3.4 Analyse 50
3.5 Kvalitetssikring 10
3.6 Rapportutkast 35

4 Rapport 30
4.1 Ferdigstille rapportutkast 10
4.2 Høring rapportutkast (en uke) 0
4.3 Justering rapportutkast 3
4.4 Oversendelse av rapport 2 15.mai
4.5 Sluttmøte og presentasjon 15 25.mai

260

Mai

Vi
nt
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På
sk

ef
er

ie

Mars AprilFebruar



4/18 Behandle prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Rus og psykiatri" - 17/00229-2 Behandle prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Rus og psykiatri" : Tønsberg - Prosjektplan - Rus og psykiatri

 

Tønsberg kommune, Forvaltningsrevisjon 10 
  

4. Team og honorar 

4.1 Prosjektteam 
KPMG sitt team består av: 

 Oppdragsansvarlig: Director Ole Willy Fundingsrud. 

 Prosjektleder: Manager Kaia Grahm-Haga 

 Prosjektdeltaker: Senior associate Lena Davik Fjørtoft 
 

4.2 Honorar  
I henhold til avtale.  
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5. Vedlegg 1 – utfyllende informasjon  

5.1 Utfyllende informasjon rundt satsninger og føringer innenfor 
psykisk helse og rus. 

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet fremkommer det at psykiske 
plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge. Kommunens ansvar for å tilby 
nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester omfatter alle pasientgrupper. Utfordringsbildet tilsier 
at det er behov for heving av kapasitet og kvalitet på alle nivå; fra forebygging, tidlig innsats gjennom 
lavterskeltilbud, oppfølging av personer med lettere og moderate lidelser, styrket prioritering, bedre 
oppfølging etter utskrivning, bedre samhandling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene med videre.  

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Målet er at alle 
skal få de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv ønsker. Helse- og 
omsorgsdepartementet har ansvaret for en helhetlig og samordnet politikk, som skal bidra til å forebygge at 
psykiske lidelser og rusmiddelproblemer oppstår og for at personer med rus- og/eller psykiske problemer 
gis nødvendig hjelp og gode tjenester. Tilbudet rettet mot rus og psykisk helse skal primært bygges opp og 
gis i kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om 
utredning og behandling av mer alvorlige tilstander. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene skal 
ta et større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter, også innen psykisk helse og rus. Kommunenes 
oppfølging av innbyggere med rus og psykiatriproblematikk er derfor svært viktig.  
 
Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til flere friske leveår og redusere negative konsekvenser av 
rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Arbeidet skal 
bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel- eller psykisk helseproblem, forebygge og 
redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Pårørende til mennesker med rus og 
psykiatriproblematikk skal sikres nødvendig støtte og avlastning. 
 
Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i 
kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I samsvar med kommunelovens prinsipper 
bygger helse- og omsorgstjenesteloven på at den enkelte kommune selv avgjør hvordan tjenesten skal 
organiseres ut fra lokale forhold og behov. Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer 
med rusproblemer og eller psykiske lidelser. Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven. Det 
kommunale arbeidet omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging 
og skadereduksjon. Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig, oppfølging i 
bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med Individuell plan og 
oppfølging før, under og opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel mv. Personer som står i fare for å 
utvikle eller har utviklet rusproblemer og eller psykiske lidelser har ofte behov for sammensatte tjenester 
over tid. For å gi disse menneskene gode tilbud, er det nødvendig å ha tjenester som spenner fra 
forebygging, via primærhelsetjenester, sosialtjenester og omsorgstjenester, til spesialisthelsetjenester. 
Mennesker med rusproblemer og psykiske problemer har de samme pasientrettighetene på lik linje med 
alle andre pasientgrupper. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 4-1) stiller krav til at helse- og omsorgstjenester som ytes etter loven 
skal være forsvarlige. Forsvarlighetsplikten krever at kommunen skal blant annet tilrettelegge tjenestene slik 
at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.  Et 
helhetlig tjenestetilbud krever at de ulike tjenestene som er involvert i tilbudet til den enkelte samarbeider. 
Tilbudet gis av flere ulike aktører som hver og en har ansvar for sin del av tilbudet. For å oppnå et helhetlig 
tilbud må tilbudet koordineres. Plikten forutsetter at tjenestene samhandler om tilbudet til den enkelte 
bruker. Det er tjenestenes ansvar å sørge for helheten, slik at det er lett for bruker og pårørende å få 
oversikt, og finne fram til rett tjeneste. Konsekvensen av mangelen på koordinering er at tilbudet oppleves 
som fragmentarisk og oppdelt. Målet er at tilbudet skal oppleves «sømløst» for den enkelte bruker/pasient.   
 
Helsedirektoratets veileder "sammen om mestring" (veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for 
voksne) er et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Veilederen vektlegger særlig vekt på at 
tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv, at tjenestene og tjenestenivåene 
samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester samt at psykisk helse og rus ses i sammenheng. 
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5.2 Utfyllende informasjon rundt deler av kommunens rus og 
psykiatritilbud  

 
Tidligere undersøkelser viser at Tønsberg kommune har et relativt høyt omsorgsnivå og kostnadsbruk 
knyttet til brukere med rus- og psykiatriproblematikk.  
 
Av handlings- og økonomiplanen fremgår det at Tønsberg kommune har et mål om å øke tilbudet av 
ambulerende tjenester innenfor tjenester til psykisk syke og rusavhengige. 
 
Samhandlingsreformen 
Som en del av samhandlingsreformen skal kommunene fra 1.1.2019 betale for utskrivningsklare pasienter 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykiatrisk helsevern. Kommunen har allerede utfordringer 
knyttet til å motta utskrivningsklare pasienter med somatiske lidelser i rett tid, og er bekymret for hvordan 
dette vil bli når man skal motta ytterligere pasientgrupper. Kommunen har proaktiv etterspurt erfaringstall 
slik at man kan være i forkant og forberede seg, men spesialisthelsetjenesten har ikke nødvendig 
tallgrunnlag tilgjengelig. Kommunen opplever det som uklart hva som er kommunens oppgaver og hva som 
er spesialisthelsetjenestens oppgaver, og at forventingene til kommunene er høyere enn hva 
hjemmelsgrunnlag (eks. tvang) og kompetanse legger til rette for. Kommunen er videre bekymret for 
kapasiteten, manglende ressurser og behov for endringer i tilbudet.  
 
Kjøp av plasser 
Kommunen inngikk ny avtale med Frelsesarmeen vedrørende 23 plasser ved Farmannshjemmet høsten 
2017. Saken ble behandlet i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, utvalg for helse og 
omsorg, formannskapet og bystyret. I tillegg til kjøp av plasser ved Farmannshjemmet ble rådmannen, i 
forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan, bedt om å legge frem planer for alternativ bolig til denne 
brukergruppen, og vise hvordan brukerne kan mestre livet med større grad av selvstendighet. Rådmannen 
ble også bedt om å sørge for at kapasiteten ved Farmannshjemmet utnyttes best mulig. Avtalen med 
Frelsesarméen forutsetter en driftsavtale på 3 år, med opsjon på 3 år til. 
 
Siden tidlig 2017 har kommunen kun benyttet 18 av de 23 plassene ved Farmannshjemmet. Kommunen 
betaler for alle plassene uavhengig av bruk, i tillegg betaler beboerne egenandel. Færre beboere enn 
planlagt medfører lavere inntekt fra egenandel enn budsjettert. Frelsesarmeen var ikke villige til å inngå 
avtale om kun deler av plassene ved Farmannshjemmet.  
 
Kommunen har vurdert å overta ansvaret for brukerne ved Farmannshjemmet innenfor egne bo- og 
omsorgstilbud. Rus og boligfaglig mener kommunen at Farmannshjemmet ikke er det ideelle tilbudet til 
brukergruppen da det ikke er bra å samle så mange rusavhengige i samme miljø. Det bidrar ikke til 
normalisering og understøtter ikke målet om at brukerne settes i stand til å mestre livet på lavest mulig 
omsorgsnivå. Mange av brukerne ønsker heller ikke å bo på Farmannshjemmet. Kommunen er imidlertid 
ikke i stand til å gjøre dette til en lavere pris enn Frelsesarmeen.  
 
I den nye avtalen med Frelsesarméen er bemanningen økt av hensyn til kvalitet på tjenesten og 
sikkerheten. Det ligger videre flere krav til pasientsikkerhet, kvalitet og internkontroll enn tidligere. Det skal 
også legges til rette for et skjermet tilbud til 4-6 unge rusavhengige kvinner (18-35 år).  
 
Det er virksomheten HOB som er ansvarlig for oppfølging av plassene ved Farmannshjemmet.  
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Arkivsak-dok. 18/00033-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

05/18 
PROSJEKTREGNSKAP RYGGE GJENVINNINGSSTASJON, 
OPPSTILLINGSPLASS FOR RENOVASJONSBILER A - 4015 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap Rygge Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler 

- A4015 er behandlet.  Merforbruket er på kr 234.771,95. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Rygge Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler 
A4015 er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 234.771,95. 
 
Vedlegg:  
Sluttrapport og Regnskapsoppstilling, 03.11.2017 
Revisjonsuttalelse 24.11.2017 

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet gjelder et anlegg for oppstillings av renovasjonsbiler for fylling av 
biogass på Rygge. Oppstillingsplassen skal leies ut til VESAR.  Det er 33 
fyllstasjoner for saktefylling og to pumper for hurtigfylling. Skagerak Naturgass har 
satt opp et gasskomprimeringsanlegg. I tillegg er det bygget kontorer, 
spise/møterom, garderober med dusjer, verksted, smørehall, vaskehall og kaldtlager 
for plastsekker. Dette bygget er på ca. 675 m2. Til anlegget er det etablert ny trafo og 
lagt fiberkabel til hele området. 
 
I 2014 vedtok bystyret etablering av et slikt anlegg. Opprinnelig budsjett var kr. 
25.000.000,- som i 2017 ble redusert/justert med kr 5.820.000,-. 
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 19.414.771,95,-  som ga et merforbruk på  
kr 234.771,95,- i forhold til justert budsjettramme på kr 19.180.000,-. Merforbruket er 
relatert til at byggelånsrenter er belastet prosjektet i tillegg til ordinære 
driftskostnader. 
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ” Avtalte kontrollhandlinger” avdekker 
ingen vesentlige feil eller avvik.  
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Arkivsak-dok. 18/00008-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

06/18 
PROSJEKTREGNSKAP A-4001 MESSEHALL A 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A 
er behandlet.  Merforbruket er på kr 183.788,-. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A  
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 183.788,-. 
 
 
Vedlegg:  
Sluttrapport, 01.12.2017 
Regnskapsoppstilling, 06.12.2017 
Revisjonsuttalelse 21.desember 2017 
 

 
Saksframstilling: 
Prosjektregnskapet gjelder rehabilitering av hallen pga svake bæresystemer og 
snømåking av tak ved hvert snøfall. Ved gjennomgang av prosjektet opp mot idretten 
ble det nødvendig med ytterligere finansiering av hallen. Bystyret har totalt bevilget  
kr 38.500.000,-. 
 
Byggearbeidet ble påbegynt i 2015 og ferdigstilt i 2016. 
 
De totale kostnadene for prosjektet ble kr 38.683.788,-  som ga et merforbruk på  
kr 183.788,- i forhold til justert budsjettramme. Merforbruket ble en konsekvens av at 
va-ledningsnettet og strømtilførsel til TK-hallen måtte legges om. Dette var ukjent da 
budsjettet ble vedtatt. 
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 – ” Avtalte kontrollhandlinger” avdekker 
ingen vesentlige feil eller avvik.  
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Arkivsak-dok. 17/00233-4 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 07/18 
HENVENDELSE VEDRØRENDE TURNUSLEGE, KANDIDAT 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 
 
Vedlegg:  
Henvendelse mottatt 15.11.17 med vedlegg 
Henvendelse mottatt 05.12.17 med kommentar til kontrollutvalget 
Henvendelse mottatt 10.12.17 med vedlagt brev av 10.12.17 
Retningslinjer for kontrollutvalget sendt 06.12.17 

 
Saksframstilling 
Henvendelsen av 15.11.17 vedrørende plassering av turnuskandidat ble tatt opp i 
kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 sak 50/17.  På dette kontrollutvalgsmøte kommenterte 
rådmannen saken. Henvendelsen ble diskutert og følgende vedtak ble fattet: 

«Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat: 
Kontrollutvalget går ikke videre med saken.» 

 
Utskrift fra protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 ble sendt til Lars Edmund 
Gleditsch den 04.12.17. Lars Edmund Gleditsch sendte 05.12.17 og 10.12.17 en ny 
henvendelse med kommentar og et vedlagt brev datert 10.12.17.  
 
Etterspurte retningslinjer for kontrollutvalget vedrørende henvendelser fra innbyggere 
ble oversendt til Lars Edmund Gleditsch 06.12.17, og det ble vist til 
kontrollutvalgsboken 2. utgave, desember 2015 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
 
Det fremkommer ifølge e-post 05.12.17 at henvendelsen ikke er ment som noen 
klage fra Lars Edmund Gleditsch sin side.   
 
Kontrollutvalget oppfatter likevel henvendelsen som en klage på enkeltvedtak. Lars 
Edmund Gleditsch kan eventuelt oversende henvendelsen til Sivilombudsmannen.  
 
Kontrollutvalget går ikke inn i enkeltsaker, men henvendelsen kan benyttes som 
innspill i en eventuell bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport innen området helse 
og omsorg. Kontrollutvalget kan fastholde sitt tidligere vedtak. 
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Arkivsak-dok. 18/00007-3 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 08/18 
HENVENDELSE OM ETABLERING AV DATALAGRING PÅ TVEITEN 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører til neste kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om   
åpenheten rundt prosessen frem til saken om «Etablering av datalagring på Tveiten»  
formelt ble behandlet i utvalgene/bystyret 06.12.17. 
 
Vedlegg:  
Henvendelsen fra 28.11.17, svar fra ksadvokatene og etikkportalen 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse vedrørende etablering av datalagring på 
Tveiten samme dag som det var kontrollutvalgsmøte 28.11.17. Saken kunne ikke 
realitetsbehandles på dette møtet. 
 
Henvendelsen ble delt ut og lest. Henvendelsen ble diskutert, og en prinsipiell 
gjennomgang ble kommentert. 
 
Følgende vedtak ble fattet i kontrollutvalget 28.11.17 

«Kontrollutvalget ber om en juridisk betenkning av forvaltningspraksisen i 
saken vedrørende etablering av datalagring på Tveiten. Saken sendes til KS-
advokatene for uttalelse» 

 
Saken ble oversendt til KS-advokatene 01.12.17 med henvendelsen og tilhørende 
dokumenter/vedtak. Det ble presisert fra sekretariatet at utvalget også ønsket å få 
klarlagt sakens utvikling med tanke på etiske regler, og om det har vært tilstrekkelig 
åpenhet rundt prosessen frem til den fikk en formell behandling i utvalgene/bystyret. 
Det ble bedt om en uttalelse. I svaret fra KS-advokatene 04.12.17 og 03.01.18 ble 
det opplyst at de var usikre på hvorvidt de var rette adressat, og spørsmålet om 
forholdet til etikk og generelt om forvaltningspraksis i kommunen lå på siden av det 
KS-advokatene kan uttale seg om.  
 
Saken ble derfor videresendt fra sekretariatet i samråd med kontrollutvalgsleder 
03.01.18 til etikkportalen i KS, med spørsmål om ordfører har ivaretatt og bidratt i 
rollen som ordfører med tilfredsstillende åpenhet i saken. Det ble bedt om en 
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betenkning av forvaltningspraksisen. I mottatt svar 04.01.18 blir det opplyst at det er 
vanskelig å se hva kontrollutvalget ber om, og at det er begrensende muligheter for å 
gå inn i saken.  
 
Sekretariatet vurderer det naturlig i henhold til etablert praksis at ordfører får 
anledning til å redegjøre i saken slik at kontrollutvalget får belyst saken også fra 
ordførers side.  
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Arkivsak-dok. 18/00027-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 09/18 
REVISOR ORIENTERER  

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Revisor fra KPMG orienterer om løpende revisjon og om status i revisjonsarbeidet for 
2017. 
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Arkivsak-dok. 18/00028-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Tønsberg  01.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 10/18 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
Til informasjon;  
Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune kommer opp i Fellesnemnda 
14.02.2018. 
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Arkivsak-dok. 18/00029-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 
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