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Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 godkjennes.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 03.05.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Mona Røisgård Kirkevold, medlem 
Geir Morten Stenhaug, medlem  
Harald Bjerkesti Løken, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Andrew Knight 

  
Forfall:  Turid Evensen, nestleder 
  
Andre: Ivar Jostedt, Kommunalsjef økonomi og fellestjenester Re 

kommune, sak 7/18-11/18 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold 
kommunerevisjon, sak 7/18 og 11/18 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

7/18 
18/00001-
13 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
15.02.2018 

3 

8/18 18/00090-2 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2017 

3 

9/18 18/00059-4 
Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 
offentlige anskaffelser 

7 



17/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 - 18/00001-29 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 : Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 03.05.2018, sign

 2  

10/18 18/00059-5 
Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 
innføringen av nye personvernregler 

8 

11/18 18/00094-2 
Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re 
kommune" 

8 

12/18 18/00047-5 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 10 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling eller saksliste.  
 
Sak 11/18 – Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Sykefravær i Re kommune» ble behandlet etter sak 7/18.   
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Saker til behandling 

7/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 15.02.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 15.02.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 15.02.2018 godkjennes.  
 
 
 
 

8/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 8/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017:  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.05.2018 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2017.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning 2017, revisjonsberetningen datert 13.04.18 og revisors årsmelding 
datert 13.04.18.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 

Driftsregnskapet for 2017 viser kr 538.450.887 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 21.629.880. 
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Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt resultat på ca. 
11,9 millioner kr. Hovedårsaken til det gode resultatet er økt skatteinngang, lavere 
pensjonskostnader, meravkastning finans, lavere rentekostnader og 
mindreforbruk i virksomhetene i forhold til justert budsjett. 
 

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, og samlet sett har 
virksomhetene et mindreforbruk i forhold til justert budsjett. Kontrollutvalget 
registrerer at utgiftene i tjenestesektorene er økende og at de sektorene med 
størst budsjettoverskridelse er områdene helse og omsorg, private barnehager, 
samt psykisk helse og miljøvern.  

 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 11,9 millioner kr, 
hvilket tilsvarer 1,6 % av driftsinntektene.  

 
Til investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 3.000.000. 
Udekket finansiering må dekkes inn i 2018. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 187.376.406 for 2017.  
 

• De største investeringene i 2017 gjelder Revetal ungdomsskole og infrastruktur 
Skjeggestadåsen. 
 

Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.756,4 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 854 millioner kr og andre lån med 902,4 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

• Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

• Ubrukte lånemidler har økt og er pr 31.12.17 kr 55.268.710,-. 
 

• Det er bokført ca. 24 millioner kr i avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  
 

Likviditet 
Likviditeten i Re kommune er tilfredsstillende. 
 
Fond 
Disposisjonsfondet har i 2017 økt til 36,9 millioner kr. Dette utgjør 4,9 % av 
driftsinntektene.  
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Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsberetningen 2017 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2017. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
13.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt høy aktivitet og stort fokus i 2017 
på å forberede sammenslåing med Tønsberg kommune i 2020. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2017.  
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi og fellestjenester i Re kommune, Ivar Jostedt, gjennomgikk 
hovedpunktene i regnskapet, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Det ble påpekt 
at det positive resultatet i hovedsak skyltes større skattevekst, bedre 
finansplasseringer og lavere renter enn forventet, og at økonomien i Re kommune 
fortsatt er stram. Regnskapsrevisor Mette Holmen kommenterte revisjonsarbeidet 
med regnskapet og svarte på spørsmål. 
 
Følgende tillegg ble foreslått til avslutningen i kontrollutvalgets uttalelse:  
 

«Kontrollutvalget konstaterer igjen at det positive årsresultatet ikke medfører 
større handlefrihet enn tidligere år, og at økonomien i Re kommune fortsatt er 
stram». 

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Re kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2017:  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.05.2018 behandlet Re kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2017.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning 2017, revisjonsberetningen datert 13.04.18 og revisors årsmelding 
datert 13.04.18.  
 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer.  
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Driftsregnskapet for 2017 viser kr 538.450.887 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 21.629.880. 
 

 
Til økonomistyringen – driften  

• Kontrollutvalget konstaterer at driftsregnskapet viser et positivt resultat på ca. 
11,9 millioner kr. Hovedårsaken til det gode resultatet er økt skatteinngang, lavere 
pensjonskostnader, meravkastning finans, lavere rentekostnader og 
mindreforbruk i virksomhetene i forhold til justert budsjett. 
 

• Budsjettdisiplinen har i hovedsak vært tilfredsstillende, og samlet sett har 
virksomhetene et mindreforbruk i forhold til justert budsjett. Kontrollutvalget 
registrerer at utgiftene i tjenestesektorene er økende og at de sektorene med 
størst budsjettoverskridelse er områdene helse og omsorg, private barnehager, 
samt psykisk helse og miljøvern.  

 

• Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i 
vurderingen av kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som et mål 
for sunn økonomi at netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av 
driftsinntektene. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 11,9 millioner kr, 
hvilket tilsvarer 1,6 % av driftsinntektene.  

 
Til investeringsregnskapet 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 3.000.000. 
Udekket finansiering må dekkes inn i 2018. Investeringsregnskapet viser et 
finansieringsbehov på kr 187.376.406 for 2017.  
 

• De største investeringene i 2017 gjelder Revetal ungdomsskole og infrastruktur 
Skjeggestadåsen. 
 

Til balansen 
 
Gjeldsforhold 

• Kommunens langsiktige gjeld utgjør totalt 1.756,4 millioner kr og fordeler seg på 
pensjonsforpliktelser med 854 millioner kr og andre lån med 902,4 millioner kr. 
Kontrollutvalget registrerer at lånegjelden fortsatt er høy. 
 

• Kontrollutvalget vil påpeke at høy lånefinansiering påvirker kommunens 
økonomiske handlefrihet og kan på sikt svekke tjenestetilbudet. Kontrollutvalget 
registrerer at eventuelle renteøkninger vil gi store utslag i kommunens 
rentekostnader.   

 

• Ubrukte lånemidler har økt og er pr 31.12.17 kr 55.268.710,-. 
 

• Det er bokført ca. 24 millioner kr i avdrag i tråd med beregnet minimumsavdrag.  
 

Likviditet 
Likviditeten i Re kommune er tilfredsstillende. 
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Fond 
Disposisjonsfondet har i 2017 økt til 36,9 millioner kr. Dette utgjør 4,9 % av 
driftsinntektene.  
 
Til den interne kontrollen 
Det vises til kapitel om internkontroll i årsberetningen 2017 fra rådmannen. Revisor 
har ikke rapportert om økonomiske misligheter i Re kommune i 2017. 
 
Til regnskapstekniske forhold 
Kontrollutvalget viser til revisors rapporter gjennom året og revisjonsberetningen av 
13.04.2018.  
 
Til grunnleggende rutiner og system  
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har tilfredsstillende systemer til 
disposisjon for utførelse av økonomioppgavene. 
 
Avslutning  
Kontrollutvalget registrerer at kommunen har hatt høy aktivitet og stort fokus i 2017 
på å forberede sammenslåing med Tønsberg kommune i 2020. Regnskapet for 
fellesnemnda er ført i Tønsberg kommunes årsregnskap for 2017.  
 
Kontrollutvalget konstaterer igjen at det positive årsresultatet ikke medfører større 
handlefrihet enn tidligere år, og at økonomien i Re kommune fortsatt er stram. 
 
Kontrollutvalget har ikke ytterligere merknader til Re kommunes årsregnskap 2017. 
 
 
 
 

9/18 Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende offentlige 
anskaffelser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 9/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemeldingen fra rådmannen vedrørende 
offentlige anskaffelser til orientering. Rådmannen inviteres til neste 
kontrollutvalgsmøte 07.06.2018 for å orientere nærmere om praktiseringen av 
rutinene ved offentlige anskaffelser.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef økonomi og fellestjenester i Re kommune, Ivar Jostedt, supplerte den 
skriftlige tilbakemeldingen og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Re kommune har 
en ansatt i 50 % stilling som skal kontaktes ved innkjøp over 100.000,-. Den ansatte 
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opplever at det kommer lite henvendelser. Det har blitt gjennomført opplæring på 
offentlige anskaffelser, men revisors funn tyder på at rutinene ikke blir praktisert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget konstaterer at det er svakheter i praktiseringen av rutinene for 
innkjøp og anskaffelser. Rådmannen inviteres til neste møte 07.06.2018 for å 
orientere om tiltak som kan sørge for at rutinene for offentlige anskaffelser blir fulgt. 
 
 
 
 

10/18 Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 
innføringen av nye personvernregler 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 10/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen vedørende innføringen av nye 
personvernregler til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Ivar Jostedt supplerte den skriftlige tilbakemeldingen vedrørende 
innføringen av nye personvernregler, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Re 
kommune har rekruttert en ny personalmedarbeider som er tiltenkt rollen som 
personvernombud. Videre holder kommunen nå på med siste finpuss på et forslag til 
en omfattende rutine på området, og skal være i rute til de nye reglene trer i kraft.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen vedørende innføringen av nye 
personvernregler til orientering.  
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11/18 Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 11/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sykefravær i Re kommune» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet kommunen?  
 

2. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?  
 

3. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet i Re kommune? 

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 13.09.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018.  
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen presenterte den oversendte prosjektplanen, og 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Problemstillingene ble diskutert av 
kontrollutvalgsmedlemmene, og det ble blant annet tatt opp at kontrollutvalget ønsker 
å se på utviklingen av sykefravær siden forrige forvaltningsrevisjon på området i 
2009. Kommunalsjef Ivar Jostedt supplerte med informasjon.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sykefravær i Re kommune» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke rutiner og tiltak har Re kommune for å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet kommunen?  
 

2. I hvilken grad etterlever kommunens ledelse rutiner og tiltak for å 
følge opp, forebygge og redusere sykefraværet?  
 

3. Hva mener de ansatte om kommunens arbeid med å følge opp, 
forebygge og redusere sykefraværet i Re kommune? 
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Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 13.09.2018 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018.  
 
 
 
 
 
 

12/18 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 12/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Linn 
Karlsvik i Vestfold Kommunerevisjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig revisor ble kort kommentert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Linn 
Karlsvik i Vestfold Kommunerevisjon til orientering. 
 
 
 
 

13/18 Henvendelse til kontrollutvalget i Re av 27.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 13/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen datert 27.03.2018. Dersom 
henvendelsen gjelder korrupsjon må avsender anmelde forholdet til politiet.  
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Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om henvendelsen av 27.03.2018, 
samt om tidligere henvendelser fra avsender og behandling av disse i 
kontrollutvalget. Henvendelsen ble grundig diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene.   
 
Det ble fremmet forslag om å invitere rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å få 
klarhet i den saksgangen som beskrives i henvendelsen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 07.06.2018 for å få 
klarhet i saksgangen som beskrives i henvendelsen av 27.03.2018. 
 
 
 
 

14/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 14/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Re kommune samtykker til at arbeidsutvalget i VIKS/sekretariatet 
sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik 
at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
 
Kontrollutvalget i Re samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder informerte kort om saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Re kommune samtykker til at arbeidsutvalget i VIKS/sekretariatet 
sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik 
at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
 
Kontrollutvalget i Re samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende en 
forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner dersom det 
blir aktuelt. 
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15/18 Referatsaker 03.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreveren i Re kommune fra Skatteetaten og 
henvendelse fra henvendelse fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT) ble kommentert 
av kontrollutvalgsleder og sekretariatet.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 
 

16/18 Eventuelt 03.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 03.05.2018 16/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlem Harald Bjerkesti Løken stilte spørsmål vedrørende Re 
kommunes regelverk og/eller rutiner knyttet til taushetserklæringer og saker unntatt 
offentlighet. Spørsmålet knyttet seg særlig til om saker til kommunestyret som er 
unntatt offentlighet kan behandles i partienes gruppemøter eller andre hovedutvalg. 
Videre ble det stilt spørsmål ved om kommunen har rutiner for signering av 
taushetserklæringer fra alle politikere, inkludert varamedlemmer, og om hvor grensen 
går for innsyn.  
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Det ble fremmet forslag om at sekretariatet undersøker vedørende Re kommunes 
regelverk på området til neste møte i kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Sekretariatet undersøker vedrørende Re kommunes reglement og rutiner knyttet til 
taushetserklæringer og saker unntatt offentlighet til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:50.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 7. juni 2018.  
 
Revetal, 07.05.2018  
 
For leder i kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie  
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00059-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 18/18 
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon om rutiner for offentlige anskaffelser tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 15.02.2018, sak 3/18 «Revisor orienterer» ble den oversendte 
rapporten om regnskapsrevisjon 2017 gjennomgått. Kartlegging og testing av rutiner 
knyttet til offentlige anskaffelser var et prioritert område i regnskapsrevisjonen for 
2017, og revisor rapporterte at «kontroll med innkjøpsprosessen for fem ulike innkjøp 
har avdekket gjennomgående svakheter knyttet til utarbeidelse av 
anskaffelsesprotokoll». Følgende vedtak ble fattet av kontrollutvalget 15.02.2018:  
  
 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. 

 
Til kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 fikk kontrollutvalget oversendt skriftlig 
tilbakemelding vedrørende rutiner for offentlige anskaffelser, og kommunalsjef 
økonomi og fellestjenester, Ivar Jostedt, supplerte den skriftlige tilbakemeldingen i 
møtet. Det ble oppgitt at Re kommune har en ansatt i 50 % stilling som skal 
kontaktes ved innkjøp over 100.000,-. Den ansatte opplever at det kommer lite 
henvendelser. Det har blitt gjennomført opplæring på offentlige anskaffelser, men 
revisors funn tyder på at rutinene ikke blir praktisert. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak 03.05.2018:  
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 Kontrollutvalget konstaterer at det er svakheter i praktiseringen av rutinene for 

innkjøp og anskaffelser. Rådmannen inviteres til neste møte 07.06.2018 for å 
orientere om tiltak som kan sørge for at rutinene for offentlige anskaffelser blir 
fulgt. 

 
Rådmannen har bekreftet at han vil møte i kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 for å 
orientere om tiltak som kan sørge for at rutiner for offentlige anskaffelser blir fulgt.  
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Arkivsak-dok. 18/00076-4 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 19/18 
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN OM HENVENDELSE AV 
27.03.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon om saksgangen som beskrives i henvendelsen av 
27.03.2018 tas til orientering. Dersom avsender av henvendelsen mener at det har 
forekommet korrupsjon må forholdet politianmeldes.  
 
Vedlegg:  

 Brev fra Arnfinn Arnfinnsen til Re kommune, datert 25.04.2016 

 Brev fra Re kommune til Arnfinn Arnfinnsen, datert 04.11.2016 

 Henvendelse fra Arnfinn Arnfinnsen til kontrollutvalget i Re, datert 14.11.2016 

 Tilbud om kjøp av Gbnr. 84/31 fra Re kommune, datert 08.09.2017 

 Aksept av tilbud fra Arnfinn Arnfinnsen, datert 27.09.2017 

 Hovedutvalget for drift, eiendom og næring, sak 105/17: Kjøp/salg av arealer 
Revetal, møtedato 21.11.2017 

 Henvendelse fra Arnfinn Arnfinnsen til kontrollutvalget i Re, datert 27.03.2018 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018, sak 13/18 behandlet kontrollutvalget henvendelse 
fra Arnfinn Arnfinnsen datert 27.03.2018. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i 
saken:  
  

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 07.06.2018 
for å få klarhet i saksgangen som beskrives i henvendelsen av 27.03.2018. 

 
Rådmannen har bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 for å 
orientere om saksgangen som beskrives i henvendelsen.  
 
Arnfinn Arnfinnsen har siden 2016 vært i kontakt med kontrollutvalget flere ganger 
vedrørende eiendom 84/31 i Re kommune. 
 
I kontrollutvalgsmøte 16.11.2016, sak 40/16 – Eventuelt ble henvendelse til 
kontrollutvalget av 14.11.2016 fra Arnfinn Arnfinnsen vedrørende saksbehandling 
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fremlagt. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalget videresender henvendelse fra Arnfinn Arnfinnsen datert 
14.11.16 til formannskapet som er kommunens klageorgan. Kontrollutvalget 
henstiller om at det ryddes opp i eventuelle uavklarte formaliteter. 
Sekretariatet gir tilbakemelding til avsender. 

 
I kontrollutvalgsmøte 06.04.2017 ble e-post fra Arnfinn Arnfinnsen av 28.02.2017 lagt 
frem i sak 14/17 – Referatsaker. Rådmann Trond Wifstad var tilstede i møtet og 
informerte om at Arnfinn Arnfinnsen inviteres til kommunen for en gjennomgang av 
saken i begynnelsen av mai 2017. 
 
I løpet av 2017 har Arnfinn Arnfinnsen hatt møte med Re kommune, og overdragelse 
av eiendom 84/31 til Re kommune har funnet sted. Det er opplyst at tidligere eiere 
har mottatt oppgjør for eiendommen.  
 
I sin henvendelse til kontrollutvalget av 27.03.2018 påstår og beskriver Arnfinn 
Arnfinnsen følgende forhold ved saksbehandlingen/forvaltningen i Re kommune: 
 

 Re kommune skulle ikke engasjert seg i eierskapet til eiendommen 84/31 da 
dette tilhører «det privatrettslige bord». 

 Re kommune har oversendt dokument (notat) med «klar feilslutning» 
vedørende overdragelse av eierskapet til eiendommen 84/31. 

 Re kommune har brutt taushetsplikten sin og samarbeidet med 
næringsdrivende i oversendelse av dokument (notat) vedørende overdragelse. 

 
Arnfinn Arnfinnsen beskriver saken som en «korrupsjonssak» og en «varslersak». 
Han skriver at han har hatt møte med Re kommune i forbindelse med overdragelse 
av eiendommen, men at «den delen som handler om korrupsjon var aldri et tema i 
det møtet jeg hadde med kommunen». Den delen av saken som angår eierforholdet 
og salget av eiendommen til Re kommune er avsluttet. 
 
Generelt ved henvendelser fra innbyggere eller andre må kontrollutvalget vurdere om 
saken ligger innenfor kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver, men velger selv 
hvilke saker utvalget skal gå videre med. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. 
Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og går følgelig normalt ikke inn i 
enkeltsaker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om 
henvendelsen kan tyde på svikt i det kommunale saksbehandlingssystemet. 
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Korrupsjon/samrøre i kommunal forvaltning 

Spilleregler i et demokrati: 

En som ønsker å være samfunnsbygger/sentral næringsdrivende i et lokalsamfunn i Vestfold kan ikke 

tillate seg å vise lite tillitsvekkende praksis/adferd. Når jeg begynner å stille spørsmål, så er det ikke 

greit å spørre om intensjonen min med å ta tak i saken : Vil du ha penger. 

En kommune kan ikke bryte  lovene og retningslinjene for forsvarlig saksbehandling. Kommer det 

varsler om slikt, så må kommunen gjøre undersøkelser. Sterke krefter fronter i dag varslernes 

situasjon, noe som årlig kan spare samfunnet for store verdier. 

 

Kort gjennomgang av hovedpunktene i en sak som opptar undertegnede og som kontrollutvalget 

bør velge å undersøke. 

KS har i disse dager fått resultatene i en undersøkelse om korrupsjon og uetisk adferd i norske 

kommuner. Undersøkelsen viser urovekkende store tall. 

I Re kommune i Vestfold har jeg opplevd følgende: 

Et dødsbo gjøres opp av en advokat. I den forbindelse orienterer jeg advokaten om at jeg regner med 

at alle forhold i forbindelse med oppgjøret blir avklart. I ettertid viser det seg at arvingene ikke har 

fått vite at i dødsboet er det også en eiendom, som riktignok er skjøtet over til arvingene, men uten 

at vi har fått vite det. Grunnen til hemmeligholdet er at en næringsdrivende(Heretter kalt ND) mener 

han er eier av tomta og vil at arvingene skal overskjøte tomta til han vederlagsfritt. I telefonsamtale 

har advokaten fortalt meg at om han ikke hadde gjort det på den måten han valgte( ble presset til 

det av ND?), så ville ikke boet kunne gjøres opp på lang tid. 

Da jeg oppdager deleierskapet mitt til tomta(tilfeldighet), begynner jeg å stille spørsmål til 

kartverket, Re kommune, advokaten som foretok oppgjøret i dødsboet, ND, de andre arvingene osv. 

Tomta var tatt i bruk av ND med bygning delvis inne på tomta, og tomta var asfaltert. Når jeg spør Re 

kommune om byggetillatelse for bygningen, får jeg tilsendt et dokument som sier noe om 

historikken til tomta pluss at tomta skal vederlagsfritt skjøtes over til Re kommune. Dette ser jeg på 

som et nytt framstøt fra ND for å få kontroll på tomta sammen med Re kommune.  Samtidig som jeg 

får det nevnte dokumentet får jeg et brev fra ND sin advokat om at på grunnlag av det kommunale 

dokumentet, får jeg alle nødvendige papirer slik at overskjøting ti Re kommune kan finne sted, 

vederlagsfritt. ( forsøk på tyveri! ) 

I dette dokumentet var det en klar feilslutning, noe som i ettertid har ført til(etter at jeg påpekte det) 

at kommunen har trukket kravet til eierskapet til tomta. 

Hva forteller dette?  

Re kommune kan ikke engasjere seg i eierskapet til ei tomt. En slik sak ligger på det privatrettslige 

bord. 
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Når jeg ber om byggetillatelsesdokumenter, så bryter Re kommune taushetsplikten sin og 

samarbeider med ND i å utarbeide det nevnte dokumentet. Uten et samarbeid ville ikke kommunen 

kunne kommet på at de ville bli eiere av eiendommen.( Kommunen og ND har en intensjon om at ND 

skal få overta annen kommunal tomt som ligger inntil den tomta vi snakker om, derfor er det tydelig 

at det for ND var beleilig at tomta kom vederlagsfritt til Re kommune) At advokaten til ND også får 

dokumentet på samme tid som meg, og bruker det for vederlagsfritt å få den overført til kommunen, 

sier at her har det vært et samarbeid. Når dokumentet inneholder feilslutninger for å få til en 

overføring, blir ikke saken bedre. Her er det mye juks. 

Re kommune ved formannskapet/ordføreren/rådmannen er gjort kjent med mistanken om samrøre. 

Jeg er ikke kjent med at kommunen har tatt tak i denne korrupsjonssaken.  

Det jeg er kjent med, er at de som har foretatt den tvilsomme saksbehandlingen, har fått beskjed om 

å kalle meg inn til et møte hvor de ville redgjøre for kommunens synspunkter(bukken og 

havresekken). Dette har de gjort i forhold til eierskapet til tomta, og kommunen har(etter forslag fra 

meg) i disse dager kjøpt og betalt tomta til de rettmessige eierne. 

Selv om VIKS i sin mail av  20.03.18 sier:  saken må da ansees som avsluttet, både fra kontrollutvalget 

og kommunens side, så gjelder dette kun eierforholdet og salget av tomta til Re kommune. Den 

delen som handler om korrupsjon var aldri et tema i det møtet jeg hadde med kommunen. I et 

tidligere brev fra kommunen har jeg fra rådmannshold fått til svar når jeg har spurt om mistanke til 

samrøre, så var svaret: Ingen kommentar. Dette tyder på at spørsmålet skal helst feies under teppet. 

Varslersaken(mail til VIKS og formannskapet er meg bekjent) ikke tatt tak i. 

Som jeg tidligere har sagt i brev av 25.04.16 har pressen også et ansvar for å påse at kommunene 

driver forsvarlig saksbehandling. Det må derfor påregnes at granskende journalister ønsker å gjøre 

saker som har offentlig interesse kjent for offentligheten. 

Med vennlig hilsen 

 

Arnfinn S. Anfinnsen   Mob 93203901 
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Arkivsak-dok. 18/00059-11 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 20/18 
ORIENTERING OM BRANNEN HOS REVAC PÅ LINNESTAD 
27.05.2018 

 

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

 
Saksframstilling: 
 
Den 27.05.2018 brøt det ut brann hos Revac på Linnestad i Re kommune, og det 
vises til oppslag i Tønsberg blad 28.05.2018.  
 
Etter henstilling fra kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie er rådmannen invitert 
til å orientere om saken i kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018.  
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Arkivsak-dok. 18/00047-9 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 21/18 
REVISOR ORIENTERER 

 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere om løpende revisjonsarbeid, samt status og fremdrift i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i Re kommune» som ble bestilt i 
kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018.  
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Arkivsak-dok. 18/00045-7 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 22/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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