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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 01.02.2018 kl. 16:00 
Sted: Lodgen 
Arkivsak: 18/00003 
  
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 

01/18 og 02/18 
KPMG, forvaltningsrevisor Kaia Grahm-Haga 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: 
 

Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 

Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen  
  

 
Prosjektleder/rådmann for nye Tønsberg kommune, 
Egil Johansen presenterte seg for kontrollutvalget og ga en kort orientering om 
prosessen vedørende sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00003-1 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 28.11.17 2 

2/18 16/00104-
14 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging 
av kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i 
inneværende klimaplan" 

3 

3/18 17/00238-1 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget 3 
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4/18 17/00229-2 Behandle prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Rus 
og psykiatri" 4 

5/18 18/00033-2 Prosjektregnskap Rygge gjenvinningsstasjon, 
oppstillingsplass for renovasjonsbiler A - 4015 6 

6/18 18/00008-3 Prosjektregnskap A-4001 Messehall A 7 

7/18 17/00233-4 Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat 8 

8/18 18/00007-3 Henvendelse om etablering av datalagring på Tveiten 8 

9/18 18/00027-1 Revisor orienterer 9 

10/18 18/00028-1 Referatsaker 9 

11/18 18/00029-1 Eventuelt 10 

    

 
 
Saker til behandling 

1/18 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 28.11.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 1/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 28.11.17 godkjennes. 
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2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Oppfølging av 
kommunale planer, evaluering av måloppnåelse i inneværende 
klimaplan" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 2/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet med en liten oppsummering av saken. Rådmannen 
orienterte om oppfølgingen av anbefalingen og bekreftet at anbefalingene i hovedsak 
er fulgt opp. Klimaplanen vil nå bli delt i to, èn del som gjelder strategiplan og èn del 
som er tiltaksplan. Videre skal klimaplanen følges opp årlig, og rådmannen nevnte at 
landbrukskontoret skal ha ansvar for utarbeidelse av neste klimaplan. Rådmannen 
opplyste at klimaplanen ikke er tatt opp og ikke godkjent ennå. Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
3/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 3/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsrapport for kontrollutvalget 2017 i Tønsberg kommune vedtas, og kontrollutvalgets 
årsrapport oversendes bystyret. 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Årsrapport for kontrollutvalget 2017 i Tønsberg kommune vedtas, og kontrollutvalgets 
årsrapport oversendes bystyret. 
 
 
 
 
 
4/18 Behandle prosjektplan for forvaltningsprosjektet "Rus og 
psykiatri" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 4/18 

 
 
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 
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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). 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 11.05.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
24.05.2018. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Kaia Grahm-Haga gjennomgikk prosjektplanen. Spørsmål ble 
besvart. Problemstillingene ble diskutert grundig. Utvalget diskuterte bruken av 
fokusgrupper og spørreundersøkelser og utvidet prosjektet med bruk av 100 timer. 
Sekretariatet opplyste at Fylkesmannen skal ha et landsomfattende tilsyn med 
personer med psykisk lidelse og rusproblemer i Tønsberg kommune i mars 2018. 
Revisor tar hensyn til dette i sitt arbeid. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Rus og psykiatri» godkjennes med 
bruk av inntil 420 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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Synspunkter og erfaringer fra ansatte i sektoren innhentes gjennom adgang til å delta 
i fokusgruppe/spørreundersøkelse. 
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 20.08.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
06.09.2018 
 
 
 
 
 
5/18 Prosjektregnskap Rygg gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass 
for renovasjonsbiler A - 4015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 5/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Prosjektregnskap Rygg Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler 

- A4015 er behandlet.  Merforbruket er på kr 234.771,95. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Rygg Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler 
A4015 er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 234.771,95. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Prosjektregnskap Rygg Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler 

- A4015 er behandlet.  Merforbruket er på kr 234.771,95. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap Rygg Gjenvinningsstasjon, oppstillingsplass for renovasjonsbiler 
A4015 er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 234.771,95. 
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6/18 Prosjektregnskap A-4001 Messehall A 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 6/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A 
er behandlet.  Merforbruket er på kr 183.788,-. 
 
 
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A  
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 183.788,-. 
 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A 
er behandlet.  Merforbruket er på kr 183.788,-. 
 
 
Prosjektregnskap A-4001 Messehall A  
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 183.788,-. 
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7/18 Henvendelse vedrørende turnuslege, kandidat 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 7/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert, og utvalget ble enig om å ikke gå videre med saken. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget går ikke videre med saken. 
 
 
 
 
 
8/18 Henvendelse om etablering av datalagring på Tveiten 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 8/18 

 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen ble diskutert.  
 
Det ble fremlagt to forslag til vedtak: 
Forslag nr. 1 fra Svein Konrad Rui 
Det fremmes forslag om at kontrollutvalget går ikke videre med saken. 
 
Forslag nr. 2 fra Lars Egeland 
Det fremmes forslag om at kontrollutvalget inviterer ordfører, gruppeleder SV og KS- 
etikkportal ved Lise Spikkeland til kontrollutvalgsmøtet 24.05.2018. Tema vil være 
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tilstrekkelig åpenhet i prosess frem til formell behandling i utvalgene / bystyret blir 
foretatt. 
  
Votering 
Forsalg nr. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslag nr. 1. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer ordfører, gruppeleder SV og KS-etikkportal ved Lise 
Spikkeland til kontrollutvalgsmøtet 24.05.2018. Tema vil være tilstrekkelig åpenhet i 
prosess frem til formell behandling i utvalgene / bystyret skulle blir foretatt. 
 
 
 
 
 
 
9/18 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 9/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor orienterte om status i regnskapsrevisjon og 
årsoppgjørsrevisjonen 2017. Det er ikke fremkommet vesentlige mangler eller feil så 
langt. Revisjonsarbeidet utføres etter planen   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra revisor tas til orientering 
 
 
 
10/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 10/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
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Møtebehandling 
 
Til informasjon;  
Valg av revisjonsordning for nye Tønsberg kommune kommer opp i Fellesnemnda 
14.02.2018. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
11/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 01.02.2018 11/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 26. april 2018. 
 
Revetal, 01.02.2018 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS  
 


