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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 15.02.2018 kl. 18:00 
Sted: Revetalgata 10 (VIKS' lokaler) 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder 

Turid Evensen, nestleder 
Geir Morten Stenhaug, medlem 
Mona Røisgård Kirkevold, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Sollie, varamedlem 

  
Forfall:  Harald Bjerkesti Løken, medlem 
  
Andre: 
 
 
Møteleder:  

Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/18 18/00001-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
23.11.2017 

3 

2/18 18/00051-1 
Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

3 

3/18 18/00047-1 Revisor orienterer 15.02.2018 4 

4/18 17/00247-1 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re 5 

5/18 18/00046-1 Referatsaker 15.02.2018 5 

6/18 18/00045-1 Eventuelt 15.02.2018 6 
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste. 
 
Møtet startet med at regnskapsrevisor Mette Holmen fra Vestfold kommunerevisjon 
ga en kort presentasjon av seg selv. Kontrollutvalgsmedlemmene som deltok på 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse, Mona Røisgård Kirkevold og Lars Sollie, refererte 
kort fra konferansen.   
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Saker til behandling 

1/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 1/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.2017 godkjennes.  
 
 
 
 
 
 

2/18 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 2/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«________________________». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 20. 
april 2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2018. Kostnadene dekkes 
av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon.  
 
Møtebehandling 
Leder innledet om saken og gjennomgikk plan for forvaltningsrevisjon. Tema for nytt 
forvaltningsprosjekt ble grundig diskutert. Spørsmål ble besvart av revisor og 
sekretariat.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sykefravær i Re kommune». Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 20. april 
2018 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 3. mai 2018. Kostnadene dekkes av 
budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. 
 
 
 

3/18 Revisor orienterer 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 3/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor Mette Holmen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte om det 
løpende arbeidet med regnskapsrevisjon. Revisjonsarbeidet gjennomføres etter 
planen. Den oversendte rapporten om regnskapsrevisjon 2017 ble gjennomgått. 
Kartlegging og testing av rutiner knyttet til offentlige anskaffelser har vært et prioritert 
område i regnskapsrevisjonen for 2017, og de svakhetene som fremkom ved 
undersøkelse av dette området ble særlig kommentert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering. Det ble 
gjennomført forvaltningsrevisjon på området offentlige anskaffelser i 2014. 
Kontrollutvalget merker seg at det i revisors løpende rapportering om 
regnskapsrevisjon 2017 fremkommer at det fortsatt er svakheter i etterlevelse av 
regelverket for offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste 
kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om rutinene ved offentlige anskaffelser og de 
svakheter som fremkom i revisors rapportering, blant annet manglende 
anskaffelsesprotokoller.  
 
 
 
  



 5  

 

4/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re». 
Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Årsrapporten ble diskutert. Det ble foreslått å fjerne punktet om oppfølging av 
avvikssystemet på Re helsehus, samt legge til punkt om felles kontrollutvalgsmøte 
med Tønsberg 28.02.2017. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Re» med de 
foreslåtte endringene. Årsrapporten oversendes kommunestyret i Re til orientering. 
 
 
 
 

5/18 Referatsaker 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 5/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Referatsakene ble gjennomgått og diskutert.  
  

• Årsrapport skatteregnskap for Re kommune 

• Fellesnemndas behandling av revisjonsordning på bakgrunn av innstillingene 
fra kontrollutvalget i Re og Tønsberg kommuner. Fellesnemnda vedtok i møte 
14.02.18 at nye Tønsberg kommune skal ha offentlig revisjonsordning.  

 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 

6/18 Eventuelt 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 15.02.2018 6/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Vararepresentant Lars Sollie fremmet følgende forslag:  

«Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å 
redegjøre om status i arbeidet med innføringen av de nye personvernreglene 
fra 25.05.2018».  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om 
status i arbeidet med innføringen av de nye personvernreglene fra 25.05.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:30.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 3. mai 2018.  
 
 
Revetal, 16.02.2018  
 
For leder i kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 


