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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 19.06.2018 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Edgar Werner Hanen, varamedlem 

  
Forfall:  Dag Erichsrud, medlem 

 
  
Andre: Færder kommune, rådmannen Toril Eeg 

       «          «        , kommunaldirektør Margrethe Løgavlen for 
Teknikk og Miljø, i sak 27/18 og 28/18 
KPMG, forvaltningsrevisor Håkon Lindberg  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.00 og kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til 
sommermøtet. Det var ingen merknader til innkallingen og sakene. Det ble meldt to 
saker under eventuelt. 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

27/18 17/00202-
31 Godkjenning av protokoll av 08.05.2018 2 

28/18 18/00096-6 Orientering om byggesaksbehandlingen på Tjøme 3 

29/18 18/00107-1 Bestilling av prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 3 
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30/18 18/00110-2 Henvendelse, kommunal kontroll av private 
barnehager 4 

31/18 18/00025-
22 Referatsaker 5 

32/18 18/00024-
13 Eventuelt 6 

    

 
 
Saker til behandling 

27/18 Godkjenning av protokoll av 08.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 27/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 godkjennes. 
 
[Lagre]  
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28/18 Orientering om byggesaksbehandlingen på Tjøme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 28/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen informerte om utfordringer og status i arbeidet vedrørende tidligere 
byggesaksbehandlinger i Tjøme kommune. 130 saker følges opp, og Økokrim får 
tilsendt saker som etterspørres. Det er fremdrift i arbeidet, og det avholdes møter 
med fylkesmannen. Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen orienterte om 
saksbehandlingstid, frister, etterslep, frokostmøter, vedtak og gebyrer. Saken ble 
diskutert og spørsmål ble besvart. Kontrollutvalget har full tillit til det arbeidet som 
utføres av Færder kommunen i saken.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
29/18 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 29/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 27. august 2018 for å 
bli behandlet i kontrollutvalgsmøte 11. september 2018. Kostnaden dekkes av timene 
i inngått kontrakt med inntil ________ timer.   
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Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte alternative forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Diskusjonen gikk hovedsakelig på forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tjenestetilbudet 
innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov». Det ble 
nevnt å ha fokus på behovet om 1 år og 5 år. Kommunen må kunne møte behovet 
som blir aktuelt, og rådmannen opplyste om enkeltanalyser som er utarbeidet i denne 
sammenhengen for kommunen. Kontrollutvalget ønsker å ha fokus på demente, 
lengre levealder og unge med krevende omsorgsbehov som vokser opp. Rapporten 
vil bli avgrenset til å gjelde institusjonsboliger og sykehjem. Revisor noterte 
opplysninger og elementer kontrollutvalget diskuterte. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Tjenestetilbudet innenfor helse og omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes 
behov» som leveres til sekretariatet innen 27. august 2018 for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøte 11. september 2018. Kostnaden dekkes av timene i inngått 
kontrakt med inntil 390 timer. 
[Lagre]  
 
 
 
30/18 Henvendelse, kommunal kontroll av private barnehager 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 30/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Henvendelsen fra HTV Utdanningsforbundet Færder og HTV Fagforbundet Øyene 
05.06.2018 ligger utenfor kontrollutvalgets område, og kontrollutvalget har ingen 
hjemmel for å kontrollere heleide private barnehager. Kontrollutvalget går ikke videre 
med henvendelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om henvendelsen vedr. innsynsrett i privateide barnehager. 
Henvendelsen ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
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Henvendelsen fra HTV Utdanningsforbundet Færder og HTV Fagforbundet Øyene 
05.06.2018 ligger utenfor kontrollutvalgets område, og kontrollutvalget har ingen 
hjemmel for å kontrollere heleide private barnehager. Kontrollutvalget går ikke videre 
med henvendelsen. 
[Lagre]  
 
 
 
31/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 31/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• I sak 26/18 i kontrollutvalgsmøtet 08.05.2018 ble det tatt opp 
habilitetsspørsmål vedrørende kommunestyre sak 072/18. Rådmannen har i et 
notat av 29.05.2018 vurdert saken og svart på spørsmålet.   

 
• Kommunestyret behandlet saken om Brøtsøbruddet AS den 30.05.2018, 

saken ble utsatt. 
 

• Kommunestyret behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2019 – 2020 
30.05.2018. 

 
• Kommunestyret behandlet ikke Plan for selskapskontroll 2019 – 2020, saken 

ble utsatt. 
 
Sakene ble gjennomgått av sekretariatet. Kontrollutvalgsleder og rådmannen 
kommenterte sakene.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
[Lagre]  
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32/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 19.06.2018 32/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
. 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Færder kommune skal gjennomføre en skjærgårdsbefaring 15.08.2018, og 
kontrollutvalgsleder ber om at kontrollutvalget blir invitert med. Rådmannen 
skal undersøke om kontrollutvalget kan bli med på skjærgårdsbefaring, det tas 
forbehold om det blir plass. 
 

• Det ble vist til et brev fra Vestfold kommunerevisjon av 13.03.2018 om ny 
revisjonsordning fra 01.01.2019. Det er utarbeidet en tidsplan som følges og 
prosessen er i gang.  

 
• Kontrollutvalgsleder viste til informasjonsmøtet 08.05.2018 hvor sektoren for 

oppvekst og kunnskap ikke var til stede. I den forbindelse ønsker 
kontrollutvalget å invitere kommunaldirektør Christian Thaulow for å orientere 
om utfordringer og status i arbeidet i den nye kommunen, herunder 
organisering, roller og ansvar. 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  

• Rådmannen skal undersøke om kontrollutvalget kan bli med på 
skjærgårdsbefaring og gir en tilbakemelding. 
  

• Informasjonen i brev av 13.03.2018 fra Vestfold kommunerevisjon tas til 
orientering.  

 
• Kontrollutvalget inviterer kommunaldirektør Christian Thaulow for å orientere 

den 11.09.2018 om utfordringer og status i arbeidet i den nye kommunen 
Færder, herunder organisering, roller og ansvar. 

[Lagre]  
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Neste møte i kontrollutvalget er 11. september 2018 som starter kl. 13.00. 
  
 
 
Revetal, 20.06.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
 


