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Arkivsak-dok. 18/00001-42 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
06.06.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 06.06.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 06.06.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Sollie 

  
Forfall:  Harald Bjerkesti Løken, medlem 
  
Andre: 
 
 
 
Møteleder:  

Trond Wifstad, rådmann i Re kommune, sak 17/18-20/18 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

17/18 
18/00001-
29 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
03.05.2018 

3 

18/18 
18/00059-
12 

Orientering fra administrasjonen vedrørende offentlige 
anskaffelser 

3 

19/18 18/00076-4 
Orientering fra administrasjonen om henvendelse av 
27.03.2018 

4 

20/18 
18/00059-
11 

Orientering om brannen hos Revac på Linnestad 
27.05.2018 

5 

21/18 18/00047-9 Revisor orienterer 06.06.2018 5 



23/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 - 18/00001-42 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 : Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Re 06.06.2018, sign

 2  

22/18 18/00045-7 Eventuelt 06.06.2018 6 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkallingen eller sakslisten.  
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Saker til behandling 

17/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 17/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 godkjennes.  
 
 
 
 

18/18 Orientering fra administrasjonen vedrørende offentlige 
anskaffelser 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 18/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon om rutiner for offentlige anskaffelser tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Rådmann i Re kommune, Trond Wifstad, orienterte om rutiner for offentlige 
anskaffelser, samt tiltak som skal sørge for at rutinene blir fulgt. Kommunens klare 
rutine er at regelverket for offentlige anskaffelser skal følges. Kommunen vil fortsette 
sitt arbeid med å gi informasjon og opplæring om rutinen for offentlige anskaffelser. 
Innkjøpsrådgiver vil også ha noe større aktivitet, bl.a. ved å gjennomføre stikkprøver. 
Tekniske tjenester, som har mange store innkjøp, er allerede nå slått sammen med 
Tønsberg, hvilket bidrar til et større fagmiljø på området. Kontrollutvalgets spørsmål 
ble besvart.  
 
Følgende tillegg til vedtaket ble foreslått:  
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Kontrollutvalget henstiller til at rådmannen fortsetter arbeidet med å sørge for 
at rutiner for offentlige anskaffelser blir fulgt. Kontrollutvalget henstiller videre 
til at Vestfold kommunerevisjon har fokus på området offentlige anskaffelser i 
sitt revisjonsarbeid. 

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon om rutiner for offentlige anskaffelser tas til orientering. 
Kontrollutvalget henstiller til at rådmannen fortsetter arbeidet med å sørge for at 
rutiner for offentlige anskaffelser blir fulgt. Kontrollutvalget henstiller videre til at 
Vestfold kommunerevisjon har fokus på området offentlige anskaffelser i sitt 
revisjonsarbeid.  
 
 
 
 

19/18 Orientering fra administrasjonen om henvendelse av 
27.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 19/18 

 
 

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.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet om saken, og kartutsnitt over den aktuelle eiendommen 
ble delt ut. Rådmannen orienterte om saksgangen fra kommunens side, og besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål. Saken ble diskutert av kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
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 
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20/18 Orientering om brannen hos Revac på Linnestad 27.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 20/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen ga en utførlig orientering om hendelsesforløpet under brannen hos 
Revac, og kommunens håndtering av situasjonen, herunder kriseledelse. Kommunen 
har fått tilbakemelding fra politiet om at det var fornøyd med samarbeidet. Videre har 
det kommet positiv tilbakemelding på informasjonen fra kommunen til innbyggerne. 
Håndteringen av situasjonen skal evalueres. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Følgende tillegg til vedtaket ble foreslått:  

Kontrollutvalget registrerer at kommunens kriseledelse fungerte 
tilfredsstillende under brannen på Linnestad.  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon om brannen hos Revac på Linnestad tas til orientering. 
Kontrollutvalget registrerer at kommunens kriseledelse fungerte tilfredsstillende 
under brannen på Linnestad.  
 
 

21/18 Revisor orienterer 06.06.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 21/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor Mette Holmen orienterte kontrollutvalget om det løpende arbeidet 
med regnskapsrevisjon, samt status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i 
Re kommune». Vestfold kommunerevisjon hadde oppstartsmøte med Re kommune 
05.06.2018 og ligger litt etter skjema med tanke på fremdriften.   
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
 
 
 

22/18 Eventuelt 06.06.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 06.06.2018 22/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Det ble fremmet forslag om å invitere administrasjonen til neste 
kontrollutvalgsmøte for å orientere om kommunens arbeid vedrørende 
karlegging av risiko for brann. Saken ble diskutert av 
kontrollutvalgsmedlemmene.  
 

2. Lars Sollie tok opp at han hadde fått tilbakemelding om at enkelte politiske 
utvalg på manglende tilbakemelding fra administrasjonen på politiske vedtak. 
Saken ble diskutert av kontrollutvalgsmedlemmene, og det ble vist til 
forvaltningsrevisjonen som ble gjort på området i 2013. Kontrollutvalget 
diskuterte saken.  
 

Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å 
orientere om kommunens arbeid med å kartlegge særskilte brannobjekter i Re 
kommune.  
 

2. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonen «Saksutredninger gjort av 
kommunen, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ» fra 2013 
(problemstilling 4 og 5), og inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 
for å orientere om administrasjonens system for oppfølging av politiske vedtak.  
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Møtet ble avsluttet kl. 21:00.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 27.09.2018 
 
 
Revetal, 07.06.2018 
 
For leder i kontrollutvalget i Re, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 18/00059-21 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/18 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"GJENNOMGANG AV AVVIKSSYSTEMET VED RE HELSEHUS" 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens informasjon vedrørende oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus» 
tas til orientering.  
 
Vedlegg:  

 Skriftlig tilbakemelding datert 01.11.16 fra kommunalsjef Mette G. Halvorsen, 
fremlagt i kontrollutvalgsmøtet 16.11.2016.  

 Saksutskrift fra sak 86/16 i kommunestyret 

 
Saksframstilling: 
 
Saken vedrørende avviksyystemet på Re helsehus ble først tatt opp i 
kommunestyremøtet 17.06.2015, sak 030/15. Det ble da informert om innkommende 
klager på tjenestene ved Re helsehus, herunder fylkesmannens avgjørelse i to 
klagesaker. Pr 06.05.2015 hadde det kommet inn ti klager, og to av disse sakene 
hadde gått videre til Fylkesmannen. I klagesakene vurderte Fylkesmannen at det var 
brukt uhjemlet tvang, og i ett tilfelle manglet en vurdering av samtykkekompetanse. 
Det fremkom senere av kommunestyresak 039/15 at det siden etableringen av 
helsehuset hadde kommet tydelige signaler fra pasienter, pårørende og ansatte om 
at driften hadde vært for sårbar. Samtlige av de innkomne klagene var fordelt på 
døgnavdelingene, og det ble pekt på for lav bemanning, for mye bruk av vikarer og 
redusert kvalitet på tjenesten. 
 
Kommunestyret ba kontrollutvalget i kommunestyresak 061/15 om å se nærmere på 
spørsmål vedrørende klager rettet mot Re helsehus. Rådmann og kommunalsjef 
redegjorde om forholdende i saken i kontrollutvalgsmøte 25.11.15, sak 39/15. På 
bakgrunn av henvendelsen fra kommunestyret og redegjørelsen i møtet vedtok 
kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til avvikssystem og 
avvikshåndtering på Re helsehus.  
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Den ferdige rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus» ble 
behandlet i møte 18.05.16 og kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  
 

Kontrollutvalget viser til rapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re 
Helsehus», og slutter seg til revisors konklusjoner. Kontrollutvalget henstiller 
rådmannen om å følge opp revisors anbefalinger:  
 

1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor 
ansvar for å melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydeliggjøres.  

2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i 
avvikssystemet og sørge for at opplæring gjennomføres i henhold til 
planen.  

 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding på hvordan 
rapporten er fulgt opp innen 01.11.2016.  

 
Kommunalsjef Mette G. Halvorsen oversendte skriftlig tilbakemelding og redegjorde 
for hvordan anbefalingene var blitt fulgt opp i kontrollutvalgsmøtet 16.11.16. 
Kontrollutvalget tok administrasjonens tilbakemelding til orientering, og vedtok at 
saken skulle følges opp våren 2018 når nytt avvikssystem var i full drift. 
 
Rådmannen har bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 for å 
orientere om avvikssystemet på Re helsehus.  
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Re kommune 

 

 JournalpostID 16/10555 

 
Saksbehandler: 

Mette G. Halvorsen, telefon: 906 68 042 

Rådmannen 

 

Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset 
i Re kommune 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Eldrerådet 10.10.2016 016/16 

Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 12.10.2016 048/16 

Kommunestyret 25.10.2016 086/16 

 
Rådmannens innstilling 
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og velferd(HOV) innbyr kommunestyret til å fatte følgende  

VEDTAK: 

Meldingen tas til orientering. 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

04.05.2016 257306 Rapport -Avvikssystemet- Re kommune 
28.09.2016 266752 15-00006-90 Saksutskrift 21_16 Gjennomgang av avvisksystemet 

Helsehuset ... 
 
 
10.10.2016 Eldrerådet 
 
Møtebehandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Eldrerådet ønsker tilbakemelding på hvordan implementering av nytt kvalitetssystem har gått i 
rimelig tid etter implementering og senest i siste møte høsten 2017. 
 
ELDR- 016/16 Vedtak: 
Rådmannens innstilling 
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og velferd (HOV) innbyr kommunestyret til å fatte følgende  

VEDTAK: 

Meldingen tas til orientering. 

 
Eldrerådet ønsker tilbakemelding på hvordan implementering av nytt kvalitetssystem har gått, og 
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hvilke resultater dette har hatt med tanke på registrering og oppfølging av avvik. Tilbakemelding 
bør gis i rimelig tid etter implementering og senest i siste møte høsten 2017. 
 
12.10.2016 Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
 
Møtebehandling: 
Saken tas til orientering med følgende tillegg:  

Annette Røren Hem (Frp) fremmet forslag om at saken skal følges opp i Kontrollutvalget våren 
2018, når det nye avikssystemet er igangkjørt. Rapporten fremlegges for Kommunestyret.  

 

 

 
HOV- 048/16 Vedtak: 
Meldingen tas til orientering med følgende tillegg:  
Saken skal følges opp i Kontrollutvalget våren 2018, når det nye avikssystemet er igangkjørt. 
Rapporten fremlegges for Kommunestyret.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Under behandling av k.st. sak 61/15, 08.09.15 «Orientering om klagesaker», ble det og etterspurt i 
hvilken grad Helse og omsorg hadde et fungerende avvikssystem og i hvilken grad ansatte var 
kjent med dette og benyttet det.  

Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: 
 «Saken oversendes kontrollutvalget for nærmere gjennomgang og vurdering.»  
 
Kontrollutvalget ga deretter Vestfold kommunerevisjon i oppdrag å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset i Re kommune» 
 
 
Aktuelle lover og forskrifter: 

· Kommuneloven av 1992 nr 107 
· Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenestene av 2002 , nr -1731 

Internkontrollforskriften 

 

Faktaopplysninger: 
Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet januar-mars 2016, og rapporten forelå  

4.mai 2016. 

 
Revisor hadde 2 anbefalinger: 
1. Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar for å melde 
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avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydliggjøres. 

 
2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og sørge for at 

opplæringen gjennomføres i henhold til planen. 

 

Vurderinger: 

Re kommune har i dag et elektronisk avvikssystem som skal benyttes både for HMS 
avvik og tjenesteavvik. Dette er felles for hele kommunen. Det er utarbeidet 2 generelle 
bruksanvisninger til dette, men ingen egne retningslinjer for helse og omsorg. 

 

Det er ingen integrasjon mellom dagens avvikssystem og fagsystemet Gerica 
m/elektronisk pasientjournal innen helse og omsorg, slik at tjenesteavvik må føres to 
steder – noe som i mange tilfeller ikke er gjennomført. Det har da  blitt prioritert ført i 
pasientens journal. 

 

HMS avvik har blitt ført i kommunens avvikssystem. 

 

Våren 2016 ble det vedtatt at det skal innføres et nytt kvalitetssystem Compilo. Dette er 
et helhetlig internkontrollsystem for hele kommunen. Vurderingene som ble gjort er at 
systemet vil ivareta avvikssystem for helse og omsorgstjenestene på en god måte, 
både i forhold til HMS avvik og tjenesteavvik da dette systemet vil få integrasjon mot 
fagsystemet i sektoren.  

For øvrig har Tønsberg kommune også valgt dette systemet. 

 

Oppfølging av revisors anbefalinger: 

Anbefaling 1: 

· Virksomheten har hatt opplæring i avvikssystemet internt på alle avdelinger. 

Prinsipp – avvik behandles og løses på laveste nivå. Det er viktig å kunne forstå hva som er 
avvik og gradering. Vanlig prosedyre for avvik er at meldte avvik leses av respektive leder.  
Leder tar vanligvis samtale med den ansatte som har meldt avviket.  Deretter behandler leder 
avviket i systemet. Det kan da hende problemet er løst. 
· Dersom dette er en sak som ikke er løst, vurderer leder om den skal sendes videre til 

virksomhetsleder og/eller behandles i kvalitetsutvalget.  
· Leder tar opp avvik på personalmøter evt i andre møter i avdelingen og i kvalitetsutvalget. 
· I kommunalsjefens ledermøter med virksomhetsledere, er gjennomgang av avvik et fast 

pkt. på agendaen.  
· Det gis nå tilbakemeldinger om en høyere bevissthet og større fokus på å melde og 
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behandle avvik også i de øvrige virksomhetene i kommunalsjefens ansvarsområde.  

 
Avvikene er ofte av sammensatt karakter, som for eksempel avvik i forhold til medisinering. Her 
er det rettet tiltak mot: 
1. Opplæring 
2. Delegasjoner og rutiner 
3. Bemanning – antall ansatte og kompetanse 
4. Intern planlegging i Re helsehus/avdelingen 
5. Farmasøytisk tilsyn, apotekavtaler og bestillinger 
6. Systematiske forbedringer 

 
 
Anbefaling 2: 
· Virksomheten venter på og er med på implementeringen av nytt kvalitetssystem og retter 

innsatsen på dette.  
· Det er opprettet superbrukere og det vil bli laget implementeringsplan som starter i slutten 

av 2016 og hele 2017.  

 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Innkjøp av nytt helhetlig kvalitetssystem 

Implementering og opplæringskostnader. 

 
Miljøkonsekvenser 
Ikke aktuelt. 

 
Konklusjon/ anbefaling: 

For å ivareta krav og nødvendigheten av et velfungerende avvikssystem både når det gjelder 
HMS- og tjenesteavvik innen helse og omsorg, så er innsatsen nå rettet mot implementering 
og opplæring av nytt system. 

Samtidig er det svært viktig at avviksregistrering, håndtering og gjennomgang har det 
fokuset som virksomheten beskriver og innarbeides i rutinene. 

 

Rådmannen ser det som svært positivt at dette har bidratt til høyere fokus på å melde 
og behandle avvik utover virksomhet helse og omsorg. 

 

Meldingen tas til orientering. 

 Re, 29.09.2016  

   

 Trond Wifstad  

 rådmann  
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Re kommune 
Rådmannen 

Saksbehandler: 
Direkte telefon:  
Vår ref.: 
Arkiv: 
Deres ref.: 

Mette G. Halvorsen 
906 68 042 
16/58/16/12173 
FA - H00, TI - &58 
 

   
Dato: 

 
01.11.2016 

 

Postadresse: Postboks 123, 3164 Revetal Telefon: 33 06 10 00 Bank: 1638 0243508 
Besøksadresse: Regata 2 Telefaks: 33 06 10 01 Org.nr.:  983885497 
E-post: postmottak@re.kommune.no Internett: www.re.kommune.no 

 

ViIKS v/Gaute Hesjedal 
 
 
 
 
 

Oversendelse av K.sak 86/16: Forvaltningsrevisjon - gjennomgang av 
avvikssystemet ved Helsehuset 
Rådmannen i Re oversender til kontrollutvalget i Re med dette kommunestyresak 86/16 « 
Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av avvikssystemet ved Helsehuset» samt revisjonens 
rapport. 
 
Kontrollutvalget ber i sak 21/16 om en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonens anbefalinger innen 01.11.16. 
 
Revisjonen kom med to anbefalinger: 
 
1:  Re helsehus bør skriftliggjøre rutiner for melding av tjenesteavvik, hvor ansvar for å 

melde avvik, kjennetegn ved avvik og oppfølging tydliggjøres. 
 
Virksomheten har hatt opplæring i avvikssystemet internt på alle avdelinger. 
Prinsipp – avvik behandles og løses på laveste nivå. Det er viktig å kunne forstå hva som er 
avvik og gradering. Vanlig prosedyre for avvik er at meldte avvik leses av respektive leder. 
Leder tar vanligvis samtale med den ansatte som har meldt avviket. Deretter behandler leder 
avviket i systemet. Det kan da hende problemet er løst. 
· Dersom dette er en sak som ikke er løst, vurderer leder om den skal sendes videre til 
virksomhetsleder og/eller behandles i kvalitetsutvalget. 
· Leder tar opp avvik på personalmøter evt i andre møter i avdelingen og i kvalitetsutvalget. 
· I kommunalsjefens ledermøter med virksomhetsledere, er gjennomgang av avvik et fast 
pkt. på agendaen. 
· Det gis nå tilbakemeldinger om en høyere bevissthet og større fokus på å melde og 
behandle avvik også i de øvrige virksomhetene i kommunalsjefens ansvarsområde. 
Avvikene er ofte av sammensatt karakter, som for eksempel avvik i forhold til medisinering. Her 
er det rettet tiltak mot: 
1. Opplæring 
2. Delegasjoner og rutiner 
3. Bemanning – antall ansatte og kompetanse 
4. Intern planlegging i Re helsehus/avdelingen 
5. Farmasøytisk tilsyn, apotekavtaler og bestillinger 
6. Systematiske forbedringer 
 
 
2. Re helsehus bør utforme en overordnet plan for opplæring i avvikssystemet og 

sørge for at opplæringen gjennomføres i henhold til planen. 
 

- Virksomheten venter på og er med på implementeringen av nytt kvalitetssystem og retter 
innsatsen på dette. 

- Det er opprettet superbrukere og det vil bli laget implementeringsplan som starter i slutten 
av 2016 og hele 2017. 
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Rådmannen ser det som positivt at denne forvaltningsrevisjonen har bidratt til å høyne fokus på å 
melde og behandle avvik utover virksomhet helse og omsorg. 
 
Viktigheten av å ivareta krav når det gjelder avviksmelding og håndtering både når det gjelder 
HMS og tjenesteavvik innen helse og omsorg skal kunne ivaretas på en bedre måte ved nytt 
system som er under innføring nå. Det blir opprettet superbrukere og implementeringsplan som vil 
vare hele 2017. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mette G. Halvorsen 
kommunalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk. 

 
 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

01.11.2016  257306 Rapport -Avvikssystemet- Re 
kommune 

01.11.2016  266496 Forvaltningsrevisjon - 
Gjennomgang av avvikssystemet 
ved Helsehuset i Re kommune 

01.11.2016  266752 15-00006-90 Saksutskrift 21_16 
Gjennomgang av avvisksystemet 
Helsehuset ... 

 
 
 
Kopi til:    
Trond Wifstad    
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Arkivsak-dok. 18/00059-22 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/18 
ORIENTERING VEDRØRENDE SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER I RE 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonenes informasjon vedrørende særskilte brannobjekter i Re kommune 
tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 sak 22/18 «Eventuelt» ble det foreslått å invitere 
administrasjonen til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om kommunens arbeid 
vedrørende kartlegging av risiko for brann.  
 
Kommunens ansvar for å identifisere og føre tilsyn med særskilte brannobjekter er 
lovfestet i brann- og eksplosjonsvernloven § 13 «Særskilte brannobjekter»: 

 
Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, 
områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange 
liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 
 
Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i 
første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal 
omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder 
bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske 
brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av 
brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. 
 
Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan 
tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller 
bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. 
 
Kommunen kan ved enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre 
byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Kommunestyret selv 
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kan fastsette lokal forskrift om tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er 
omfattet av første ledd. 
 
Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter. 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 22/18:  
 

«Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å 
orientere om kommunens arbeid med å kartlegge særskilte brannobjekter i Re 
kommune».  

 
Rådmannen har bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 for å 
orientere om kommunens arbeid med å kartlegge særskilte brannobjekter.  
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SAK 26/18 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV 
VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN" 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens informasjon vedrørende tilbakemelding fra administrasjonen til 
politisk utvalg tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 sak 22/18 «Eventuelt» ble det tatt opp at enkelte 
politiske utvalg hadde gitt tilbakemelding om at de manglet tilbakemelding fra 
administrasjonen på politiske vedtak. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  
 

Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonen «Saksutredninger gjort av 
kommunen, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ» fra 2013 
(problemstilling 4 og 5), og inviterer rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte 
for å orientere om administrasjonens system for oppfølging av politiske vedtak. 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Saksutredninger gjort av kommunen, oppfølging av 
vedtak og tilbakemelding til politisk organ” ble bestilt av kontrollutvalget i Re 
16.01.2013. Rapporten ble levert av Vestfold kommunerevisjon, og formålet med 
prosjektet var å gi kunnskap om hvorvidt administrasjonens saksutredning, 
oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politisk organ i Re kommune var 
tilfredsstillende og i tråd med aktuelt regelverk. 
 
Problemstilling 4 og 5 i prosjektet var som følger:  
 

4. Har administrasjonen et system for oppfølging og iverksetting av 
politiske vedtak? 

5. Blir status på politiske vedtak rapportert til kommunestyret? 
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Av forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksutredninger gjort av kommunen, oppfølging 
av vedtak og tilbakemelding til politisk organ» går det frem at revisors totalkonklusjon 
knyttet til problemstilling 4 var som følger:  
 

Det foreligger Brukerhåndbok for saksbehandling til politiske utvalg og 
Prosedyrer for saksbehandling i Re kommune. I rutinen Prosedyre for 
saksbehandling i Re kommune er det en generell beskrivelse av 
restanseoppfølging for avdelingene, men det er ikke innført egen kontroll – det 
vil ifølge administrasjonen bli utarbeidet skriftlig rutine for dette. 
 
Revisor er videre informert om at utnyttelse og bruk av 
saksbehandlingssystemer er under revisjon, sammen med utarbeidelse av nye 
rutiner, vil dette bli prioritert utover høsten 2013.  
 
Ved gjennomgang av et utvalg av kommunestyresaker for 2011, 2012 og 
2013, har revisor vurdert administrasjonens oppfølging og iverksetting av 
kommunestyrets vedtak. Revisor vurderer at de kontrollerte sakene i all 
hovedsak er fulgt opp i henhold til vedtak. Revisor har imidlertid noen 
merknader om oppfølging og gjennomføring, som er beskrevet under hvert av 
vedtakene i revisors vurdering.  

 
I spørreundersøkelsen, som gjelder administrasjonens definisjon av sin rolle 
etter at politiske vedtak er fatter, bekrefter respondentene at administrasjon i 
hovedsak slutter lojalt opp om politisk fattede vedtak.  

 
Dette samsvarer med politikernes tillit til at administrasjonen fungerer politisk 
lojalt når vedtak er fattet. Det er likevel en tendens i svarene fra politikerne når 
det gjelder spørsmål om administrasjonens trenering av politiske saker. 

 
Revisors konklusjon vedrørende problemstilling 5 var:  
 

Revisor vurder at Re kommune i 2012 har etablert et tilfredsstillende system 
for årlig rapportering av status på politiske vedtak til kommunestyret. Revisor 
vurderer at rutinen i vesentlig grad bidrar til å sikre at vedtak blir gjennomført 
på en tilfredsstillende måte. 

 
Rådmannen har bekreftet at han kommer til kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 for å 
orientere om administrasjonens system for oppfølging av politiske vedtak.  
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SAK 27/18 
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2019 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.080.000 i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Re kommune.  
 
Beløpet er fordelt slik: 
 
Revisjonstjenester        kr   725.000 
 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   kr   270.000 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll   kr   365.000 

 Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse og forberedelse 
av møter i kontrollutvalget og kommunestyret m.m.  kr    90.000 

 
Sekretariatstjenester fra VIKS      kr   150.000 
 
Andre utgifter        kr   205.000 

 Møtegodtgjørelse     kr     90.000 

 Andre driftsutgifter, kurs/konferanse    kr     65.000 

 Kjøp av andre tjenester     kr     50.000 
 

Sum          kr 1.080.000 
 
Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling. 
 
Vedlegg:  

 Budsjett 2019 – Re kommunes andel, saksutskrift 19/18 fra styremøte i 
Vestfold kommunerevisjon 

 Budsjett 2019 for Vestfold kommunerevisjon  

 Budsjett 2019 for VIKS og fordeling pr. eier 
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Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse for budsjettbehandling: 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
 

 Revisjonstjenester 

 Sekretariattjenester til kontrollutvalget 

 Andre utgifter (møtegodtgjørelser, kjøp av tjenester, kurs og øvrige utgifter 
som følge av kontrollutvalgets aktivitet) 
 

Revisjonstjenester 
Styret i Vestfold Kommunerevisjon har i møte 22.08.2018 vedtatt budsjett for 
selskapet for 2019. Re kommunes andel av kostnadene til VKR er budsjettert med kr. 
725.000 av totale driftsutgifter på kr.12.298.500. Hovedårsaken til reduksjonen i 
revisjonskostnadene er at Tønsberg og Færder kommuner blir medeiere i Vestfold 
kommunerevisjon fra og med 2019.   
 
Det er lagt opp til ca. 350 timer forvaltningsrevisjon for Re kommune i 2019. 
 
Sekretariatstjenester til kontrollutvalget 
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2019 i styremøte 27.08.2018. 
Totalbudsjettet har en kostnadsramme på kr. 2.500.000 mot kr. 2.413.000 for 2018. 
Det er budsjettert med en bruk av kr 200.000 av selskapets disposisjonsfond. 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. 
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp, og for øvrig legges 
innbyggertallet i den enkelte kommune til grunn for fordelingen av de øvrige 
kostnadene. Grunnbeløpet har vært uendret siden 2015 og utgjør kr. 80.000. Re 
kommunes andel for 2019 er beregnet til kr 150.000.  
 
Andre utgifter 
Posten «kjøp av andre tjenester» er foreslått høyere enn tidligere år, og kan for 
eksempel dekke kjøp av juridiske tjenester, granskning eller ekstra selskapskontroll. 
Økningen av denne posten begrunnes i den omstillingsprosessen Re kommune nå er 
inne i med sammenslåingen med Tønsberg kommune.  
 
Kr. 65.000 til «andre driftsutgifter/kurs» dekker deltagelse på NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse eller andre konferanser, samt abonnement på 
Kommunerevisoren og Kommunal rapport for medlemmene.  
 
Møtegodtgjørelsen for medlemmer av kontrollutvalget er budsjettert med kr 90.000.  
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Forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Re kommune for 2019 er som 
følger: 
 
                 
         2018                2019 
Revisjonstjenester totalt:     kr 760.000,-      725.000,- 

 
 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  kr 300.000,-     270.000,- 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,    
overordnet analyse    kr 237.500,-     365.000,- 

 Attestasjoner, andre tjenester deltagelse  
og forberedelse til møter m.m.   kr 222.500,-       90.000,- 

             
Sekretariatstjenester fra VIKS   kr 146.000,-   150.000,- 
 
Andre utgifter     kr 150.000,-   205.000,- 
 

 Møtegodtgjørelse    kr    90.000,-        90.000,- 

 Kjøp av andre tjenester     kr    30.000,-          50.000,- 

 Andre driftsutgifter/kurs    kr    30.000,-        65.000,- 

___________________________________________________________________ 
 
Sum tilsyn og kontroll    kr 1.056.000   1.080.000 
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Vedlegg til sak 19/18 Budsjett – økonomiplan 2020-2022 

 

Økonomiplan
Budsjett 2019 2020 2021 2022

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 1 000 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000

Overføringer med krav til motytelser 11 248 500 11 022 000 11 022 000 11 022 000

Andre statlige overføringer 0 0

Andre overføringer 0 0

Sum driftsinntekter 12 248 500 12 022 000 12 072 000 12 072 000

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 8 020 000 7 820 000 7 920 000 7 920 000

Sosiale utgifter 2 650 000 2 600 000 2 620 000 2 640 000

Kjøp av varer og tj.som inngår i tj.prod. 1 328 500 1 352 000 1 282 000 1 262 000

Kjøp av tj.som ersatter tj.produksjon 0 0

Overføringer 300 000 300 000 300 000 300 000

Avskrivninger 0 0

Fordelte utgifter 0 0

Sum driftsutgifter 12 298 500 12 072 000 12 122 000 12 122 000

Brutto driftsresultat -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Finansinntekter

Renteinntekter,utbytte og eieruttak 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum eksterne finansinntekter 50 000 50 000 50 000 50 000

Finansutgifter

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 50 000 50 000 50 000 50 000

Motpost avkrivninger 0 0 0 0

Netto driftsresultat 0 0 0 0

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere årsregnsk.m.mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger 0 0 0 0

Overført til investeringsregnskapet

Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0

Avsetninger til bundne fond

Avsetninger til likviditetsreserven

Sum avsetninger 0 0 0 0

Budsjettmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0
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Kostnadsfordeling mellom kommunene:  

Fordeling av kostnadene er foretatt med utgangspunkt i budsjetterte revisjonstimer, både 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjonsoppgaver.  

 

 

Fordeling basert på budsjetterte timer

Holmestrand kommune 8,0 %

Re kommune 6,7 %

Horten kommune 12,6 %

Sandefjord kommune 22,7 %

Vestfold fylkeskommune 24,4 %

Tønsberg kommune 16,4 %

Færder kommune 9,2 %
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Arkivsak-dok. 18/00094-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/18 
STATUS FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"SYKEFRAVÆR I RE KOMMUNE" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i Re kommune» ble bestilt av 
kontrollutvalget i Re i møte 03.05.2018, sak 11/18.  
 
Prosjektet har 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? 

 
Opprinnelig var det planlagt at forvaltningsrevisjonsrapporten skulle behandles i 
kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018. For å sikre tilstrekkelig datagrunnlag ble 
leveringstidspunktet etter forespørsel fra Vestfold kommunerevisjon utsatt i samråd 
med kontrollutvalgsleder. Rapporten vil i stedet bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 
08.11.2018.  
 
Revisor vil gi kontrollutvalget en oppdatering på status og fremdrift i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet 
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Arkivsak-dok. 18/00047-13 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/18 
PLAN FOR REVISJON 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Re kommune til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan 2018 fra Vestfold kommunerevisjon, datert 10.09.2018 

 
Saksframstilling: 
Revisor har 10.09.2018 oversendt overordnet revisjonsplan for 2018.  
 
Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering 
hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av 
regnskapsrevisjonen i kommunen og formålet er å informere kontrollutvalget om 
kontrolloppgaver som er planlagt i 2018. Revisor vil redegjøre nærmere for 
revisjonsplanen i møtet. 
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for at kontrollutvalget kan påse at 
kommunen har en forsvarlig revisjon. 
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Arkivsak-dok. 18/00046-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/18 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Notat vedrørende taushetserklæringer og saker unntatt offentlighet. 

 Protokoll fra styremøte i VIKS 27.08.2018. 

 
Saksframstilling: 
 

 Sekretariatet fikk 20.08.2018 oversendt notat vedrørende taushetserklæringer 
og saker unntatt offentlighet fra avdelingsleder for fellesfunksjoner i Re 
kommune, Kristian Øvretveit. Notatet er svar på spørsmål fra kontrollutvalget 
som ble tatt opp i sak 16/18 «Eventuelt» i kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018. 
 

 Protokoll fra styremøtet i VIKS 27.08.2018 legges frem til orientering.  
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Notat vedr. spørsmål fra kontrollutvalget: 
 
 

Spørsmål fra kontrollutvalget: 
 
Følgende spørsmål ble oversendt avd.leder fellesfunksjoner Kristian Øvretveit fra 
kontrollutvalgssekretariatet 22.05.2018: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 03.05.2018 ble det stilt spørsmål ved Re kommunes regelverk og/eller 
rutiner knyttet til taushetserklæringer og saker unntatt offentlighet. Spørsmålet som ble tatt 
opp 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 
som kommunen har rutiner for signering av taushetserklæringer fra alle politiskere, inkludert 
varamedlemmer, og om hvor grensen går for innsyn.  
 
Sekretariatet fikk i oppgave å undersøke vedrørende kommunens regelverk på området, og 
dette er bakgrunnen for at jeg nå tar kontakt med deg. Jeg ser at «Reglement for 
folkevalgte» ligger ute på kommunens nettside, men lurer på om det finnes noe mer. Har du 
mulighet til å gi meg en tilbakemelding på dette?  
 
 

Svar:  
 
Regelverk og rutiner for taushetserklæringer: 
Det finnes ikke noe annet / mer regelverk utover «Reglement for folkevalgte» og lovverket.  
 
Alle medlemmer av kommunestyret (ikke varamedlemmer) undertegnet taushetserklæring 
ved oppstart av perioden. Dette er imidlertid ikke fulgt opp ifm. opprykk, men vil nå følges 
opp av politisk sekretariat.  
 
De som sitter i utvalg, råd eller nemnder, og ikke er medlem i kommunestyret, har ikke 
signert taushetserklæring. Sekretariatet vil følge opp slik at også disse undertegner 
taushetserklæring. 
 
Deling av informasjon i gruppemøter / innsyn i saker: 
I §18 i reglementet for folkevalgte organer i Re kommune heter det at folkevalgte må bevare 
taushet om opplysninger som er taushetsbelagte. Taushetsbelagte opplysninger kan altså 
ikke behandles i gruppemøter uten å bryte denne paragrafen. De folkevalgte er selv 
ansvarlig for dette. 
 
I reglementets § 54 står det om særregler for innsyn, og at de folkevalgte kan kreve innsyn 
når det er klart behov for det. Vi har så langt jeg vet ikke fått slike krav om innsyn utover det 
de har fått ifm. saker som er til politisk behandling. Dersom slikt innsyn blir krevet, må det 
være saksbehandler som må vurderer (evnt. rådmann/ordfører) om det er et klart behov for 
dette. De som får innsyn må da undertegne taushetserklæring dersom dette ikke allerede er 
gjort. Med unntak av dette gjelder vanlige regler for innsyn i saker. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 27.08.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS lokaler på RE 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Live Jetlund 
Gry Aas 

  
Forfall:  Gjert Gjertsen, medlem  

Lars Egeland, medlem 
 

Ikke møtt: Aleksander Leet, medlem 
 

Andre: Anja Ottervang Eriksen, observatør, rådgiver VIKS  
Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
 
 

Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

Styreleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader til 
innkallingen eller sakslisten.  
 
Før behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende forvaltningsrevisjoner: 
Vestfold fylkeskommune: Selskapskontroll «Tannhelsetjenesten kompetansesenter 
Sør IKS» og forvaltningsrevisjonsrapport «Opplæring og oppfølging av lærlinger» 
Horten: "Byggesaksbehandling i Horten kommune" 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

7/18 
15/00164-
56 

Godkjenning av protokollen 19.03.2018 2 
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8/18 18/00105-1 
Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i 
VIKS 

2 

9/18 16/00119-5 Regnskapsrapport første halvår 2018 3 

10/18 18/00108-3 Forslag til budsjett 2019 4 

11/18 16/00123-7 Honorar for VIKS styret 4 

12/18 18/00104-1 VIKS - orientering 5 

13/18 18/00111-2 Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS 5 

14/18 18/00103-1 Eventuelt 6 

    

 
 
 
Saker til behandling 

7/18 Godkjenning av protokollen 19.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 

8/18 Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 8/18 
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Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder Jan Nærsnes informerte om brevet fra VIKS av 05.04.2018 om 
sekretærtjenester for kontrollutvalget i Sandefjord kommune. Saken ble satt opp på 
Sandefjords kontrollutvalgs møte 26.04.2018, sak 35/18, og styreleder Jan Nærsnes 
presenterte VIKS. 
 
Styreleder Jan Nærsnes vist videre til protokollen fra Sandefjord kontrollutvalg av 
26.04. 2018. Følgende vedtak ble fattet av Sandefjord kontrollutvalg: 

«Kontrollutvalget oversender rådmannen uttalelse utarbeidet av 
kontrollutvalgsleder». 

 
Sekretariatet opplyste at alle kontrollutvalgene i VIKS har behandlet og vedtatt saken 
om at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende forespørsel om inntreden også til 
andre kommuner og fylkeskommuner dersom det blir aktuelt. 
   
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 

9/18 Regnskapsrapport første halvår 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 9/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om status i VIKS regnskaper pr.30.06.2018. Saken ble 
behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering 
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10/18 Forslag til budsjett 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 10/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.500.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
Møtebehandling 
Budsjettet for VIKS 2019 ble fremlagt og diskutert. Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.500.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 

11/18 Honorar for VIKS styret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 11/18 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert, og det var enighet om å utsette saken til 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til 2019. 
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12/18 VIKS - orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 12/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om aktiviteten i selskapet, herunder økningen av 
henvendelser, saker og møter i 2018 i forhold til tidligere år.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
 
 

13/18 Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 13/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret i VIKS er positive til en sammenslåing/inntreden i Temark for å møte de 
endringene som kommer på grunn av kommune- og 
fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. Det nedsettes en arbeidsgruppe, 
og videre arbeid med prosessen igangsettes.  
 
 
Møtebehandling 
På bakgrunn av at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal slå seg sammen 
2020 har sekretariatet i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS sendt en 
forespørsel til VIKS om veien videre for Temark og VIKS. Saken inneholder en 
utredning, styrebehandling i Temark og vedtak fattet 01.06.2018. Det ble vist til at 
styret i Temark har vedtatt at de skal ta kontakt med styret i VIKS for å avklare 
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interessen for å gå i dialog med mål om en sammenslåing av selskapene/inntreden i 
Temark fra 01.01.2020. 
 
Saken og fremdriftsplanen ble diskutert.  Det ble presisert at VIKS har flere store 
bykommuner med mange innbyggere, men færre kommuner totalt enn Temark.  
VIKS må derfor telle med samme tyngde som Temark i en sammenslåing. Styret 
signaliserte videre at et avdelingskontor på Revetal er en forutsetning. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
1. Styret i VIKS er positive til å utrede en sammenslåing/inntreden i Temark for å 
møte de endringene som kommer på grunn av kommune- og 
fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. 
2. Fremdriftsplanen er at våren 2019 bør samarbeidet og selskapsavtale vedtas i 
kommunestyrene. 
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som er arbeidsutvalget i VIKS, og videre arbeid 
med prosessen igangsettes. 
4. Det forutsettes at ansattes representant er med i prosessen. 
 
 
 
 

14/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 14/18 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
Møtet slutt kl. 20.00. 
 
Revetal 27. august 2018 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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Arkivsak-dok. 18/00045-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
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