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  MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i  Færder 
 
Dato: 11.09.2018 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Færder kommune, kommunaldirektør for «Oppvekst og 

kunnskap», Christian Thaulow, til stede ved presentasjonen 
Færder kommune, kommunaldirektør for «Helse og omsorg», 
Hilde Kari Maugesten, til stede sak 34/18 
KPMG, forvaltningsrevisor Kaia Christina Grahm-Haga  
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. 
Kommunaldirektør Christian Thaulow holdt en presentasjon om Oppvekst og 
kunnskapssektoren før utvalget begynte på de ordinære sakene. Det ble opplyst at 
kommunaldirektør for Helse og omsorg, Hilde Kari Maugesten var invitert til 
kontrollutvalget for å presentere en rapport som hovedutvalget hadde bestilt og fikk 
lagt frem 05.09.2018. Sak 34/18 ble flyttet og behandlet før sak 37/18. Det var ingen 
merknader til innkallingen eller sakene. Det ble meldt to saker under eventuelt. 
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Saker til behandling 
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34/18 18/00123-1 
Behandle prosjektplan "Tjenestetilbudet innenfor 
helse- og omsorgssektoren samsvarer med 
innbyggernes behov" 
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17 Eventuelt 8 

    

 
 
Saker til behandling 

33/18 Godkjenning av protokoll av 19.06.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 33/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.06.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
Protokollen fra forrige kontrollutvalgsmøte den 19.06.2018 ble gjennomgått, og 
kontrollutvalgsleder bemerket at kontrollutvalget ikke hadde fått noen invitasjon til 
skjærgårdsbefaringen 15.08.2018. Rådmannen har beklaget at utvalget ikke var 
informert.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.06.2018 godkjennes. 
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34/18 Behandle prosjektplan "Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 34/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov» godkjennes med bruk av 
inntil  390 timer som dekkes innenfor budsjettet 2018.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
 
1.  I hvilken grad er det samsvar mellom eksisterende behov for demenstjenester og 
kommunens demenstjenestetilbud?  

Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner:  
a. Kjenner kommunen eksisterende behov og hva er behovet?  
b. Hvilke tjenester tilbyr kommunen?  
c. Har kommunen kapasitet til å dekke eksisterende behov?  
d. Har kommunen kompetanse til å dekke eksisterende behov?  

 
Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  

 
2. I hvilken grad etterleves pålagte kvalitetskrav for demenstjenestene?  
I denne problemstillingen vil vi kartlegge kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring.  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 60 timer  
 
3. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av tilbudet 
til demensrammede?  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 40 timer  
  
4. Kommunens planverk: 

a. I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som 
planmessig og strukturert?  

b. I hvilken grad er det utredet og planlagt for:  
i. Ulike behandlingsformer / ulike typer av tjenestetilbud  
ii. Bruk av institusjonsplasser versus dagtilbud/polikliniske tilbud, 
 herunder 1. behov for institusjonsplass og 2. behov for omsorgsboliger  
iii. Faktisk bruk av velferdsteknologi  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
5. Samarbeid mellom kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. 

a. I hvilken grad etterleves samarbeidsavtalene mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen når det gjelder demenspasienter?  
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b. I hvilken grad etterleves føringene for samarbeidet med fastlegene når det 
gjelder demenstjenester.  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 28.11.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
11.12.2018. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten informerte om rapporten hovedutvalget 
hadde bestilt. Rapporten ble gjennomgått, og det ble vist til statistikker samt 
sammenligninger med andre kommuner. Det ble videre vist til problemstillinger som 
er aktuelle innenfor hjemmetjenesten og langtidsplasser på sykehjem. 
Forvaltningsrevisor orienterte om prosjektplanen, og nye problemstillinger ble 
diskutert. Utvalget var enige om at prosjektplanen må revideres i forhold til de 
opplysninger som var kommet frem fra kommunaldirektøren og rapporten. KPMG 
utarbeider en ny prosjektplan som sendes på høring til kontrollutvalgsmedlemmene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om en revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren samsvarer med innbyggerens 
behov». KPMG leverer revidert prosjektplan innen 20.09.2018 til sekretariatet. 
 
 
 
 
 
35/18 Overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 35/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om overordnet revisjonsstrategi 2018, og revisjonsplanen tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i planen. Saken ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors informasjon om overordnet revisjonsstrategi 2018, og revisjonsplanen tas til 
orientering. 
 
 
 
 
 
36/18 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 36/18 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.476.000,- i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Totale revisjonstjenester kr 1.000.000,- fordelt som følger:      

• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller   kr 360.000 
• Forvaltningsrevisjon,  

selskapskontroll, overordnet analyser   kr 577.000 
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 

i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr  63.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr 276.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 100.000 
 Andre driftsutgifter/ 

kjøp av andre tjenester  kr 100.000   kr 200.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr     1.476.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem budsjett for tilsyn og kontroll 2019. Det ble informert om 
endringer i budsjett fra tidligere år. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.476.000,- i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
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Totale revisjonstjenester kr 1.000.000,- fordelt som følger:      
• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller   kr 360.000 
• Forvaltningsrevisjon,  

selskapskontroll, overordnet analyser   kr 577.000 
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 

i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr  63.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr 276.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 100.000 
 Andre driftsutgifter/ 

kjøp av andre tjenester  kr 100.000   kr 200.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr     1.476.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret 
 
 
 
 
37/18 Revisors uavhengighetserklæring 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 37/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2018 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2018 tas til orientering. 
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38/18 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 38/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder foreslo at saken «Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle» ble 
utsatt. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Saken ble utsatt til kontrollutvalgsmøte den 11.12.2018. 
 
 
 
 
39/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 39/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble lagt frem: 

• Vestfold kommunerevisjon vedrørende revisjonsoppdrag 2019, skriv av 
31.07.2018 

• Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018-2019 ble vedtatt som 
fremlagt fra kontrollutvalget i kommunestyrevedtak 105/18 

• Brøtsøbruddet AS – Færder kommunes eierstrategi i selskapet ble behandlet i 
kommunestyret, og kommunens eierskap opphører jfr. kommunestyrevedtak 
106/18. 

 
Det ble vist til vedleggene i referatsakene. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
40/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 40/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Protokoll fra styremøte i VIKS  
Sekretariatet gjennomgikk sakene som ble behandlet på styremøtet 27.08.2018. 
Kontrollutvalgsleder informerte om forespørsel om sammenslåing fra styret i 
Telemark kontrollutvalgssekretariat.  
 
Møteinnkalling på kommunens nettsider 
Kontrollutvalgsmedlem Gry Dillan tok opp at det så ut til at ikke alle dokumentene 
vedrørende innkalling og saker til møtet 11.09.2018 var lagt ut på kommunens 
nettside. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Sakene ble tatt til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 11. desember 2018, kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 12.09.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 


