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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 27.09.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Turid Evensen, nestleder  
Geir Morten Stenhaug, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Sollie 
Helga Bjerkø 

  
Forfall:  Mona Røisgård Kirkevold, medlem  

Harald Bjerkesti Løken, medlem 
  
Andre: Trond Wifstad, rådmann i Re kommune, sak 23/18 – 26/18 og 

sak 30/18 punkt 1 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunrevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

23/18 
18/00001-
42 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
06.06.2018 

3 

24/18 
18/00059-
21 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Gjennomgang av avviksystemet ved Re helsehus" 

3 

25/18 
18/00059-
22 

Orientering vedrørende særskilte brannobjekter i Re 
kommune 

4 
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26/18 
18/00059-
23 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Saksutredninger gjort av kommunen, oppfølging av 
vedtak og tilbakemelding til politisk organ" 

5 

27/18 18/00128-1 Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019 5 

28/18 18/00094-6 
Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i 
Re kommune" 

6 

29/18 
18/00047-
13 

Plan for revisjon 2018 7 

30/18 
18/00046-
10 

Referatsaker 27.09.2018 8 

31/18 
18/00045-
10 

Eventuelt 27.09.2018 9 

    

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.  
 
Sak 30/18 punkt 1 ble behandlet før sak 27/18.   
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Saker til behandling 

23/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 23/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes.  
 
 
 

24/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Gjennomgang 
av avviksystemet ved Re helsehus" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 24/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens informasjon vedrørende oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus» 
tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder innledet med å informere om sakens forløp. Rådmann i Re 
kommune, Trond Wifstad, orienterte om hvordan de to anbefalingene fra 
forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp. Helse- og omsorgssektoren har gått 
igjennom alle sine rutiner og lagt disse inn i kvalitetssystemet «Compilo». Det er 
laget spesifikke rutiner på hvordan man registrerer og behandler avvik. Det er 
gjennomført opplæring, og administrasjonen har over tid oppfordret ansatte til å 
melde avvik. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Administrasjonens informasjon vedrørende oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av avvikssystemet ved Re helsehus» 
tas til orientering.  
 
 

25/18 Orientering vedrørende særskilte brannobjekter i Re 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 25/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonenes informasjon vedrørende særskilte brannobjekter i Re kommune 
tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte kontrollutvalget om kommunens arbeid med kartlegging av 
særskilte brannobjekter i Re kommune. Arbeidet med kartlegging av risiko er delegert 
til Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Kommunen har hatt en brannfaglig 
gjennomgang av alle formålsbygg, og alle avvik er enten lukket eller planlagt lukket i 
2018. Brannsikring av kommunale utleieboliger må følges opp bedre, men dette 
arbeidet er nå igangsatt. 
 
I dag er det 47 bygg i Re kommune som er klassifisert som «særskilte 
brannobjekter» etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13. Kontrollutvalget stilte 
spørsmål om kommunikasjonen mellom kommunen og brannvesenet i forbindelse 
med kartlegging av særskilte brannobjekter, og rådmannen opplyste om at det er 
igangsatt et arbeid for å få på plass elektroniske systemer/kommunikasjon mellom 
byggesaksavdelingen og brannvesenet. Det har vært tatt opp i møte mellom VIB og 
eierkommunene at det er et mål å få på plass felles rutiner.  
 
På bakgrunn av orienteringen fra rådmannen ble det foreslått å be om en skriftlig 
redegjørelse for hvordan samhandlingen mellom byggesaksavdelingen og VIB 
fungerer. Det ble videre foreslått å invitere brannsjefen i VIB til neste 
kontrollutvalgsmøte for å orientere om rutiner knyttet til kartlegging.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Administrasjonenes informasjon vedrørende særskilte brannobjekter i Re kommune 
tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få oversendt en skriftlig redegjørelse om 
hvordan samhandlingen mellom byggesaksavdelingen og VIB fungerer fra 
rådmannen. Brannsjefen i VIB inviteres til neste kontrollutvalgsmøte 08.11.2018 for å 
orientere nærmere om rutiner knyttet til kartlegging av særskilte brannobjekter.  
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26/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Saksutredninger gjort av kommunen, oppfølging av vedtak og 
tilbakemelding til politisk organ" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 26/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens informasjon vedrørende tilbakemelding fra administrasjonen til 
politisk utvalg tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om hvordan administrasjonen arbeider for å følge opp vedtak, 
og hvilke rutiner som foreligger. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Administrasjonens informasjon vedrørende tilbakemelding fra administrasjonen til 
politisk utvalg tas til orientering. 
 
 
 
 

27/18 Forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 27/18 

 
 

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 
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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. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte de ulike postene i budsjettet, og utvalget diskuterte 
saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
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. 
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28/18 Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i Re 
kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 28/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor i Vestfold kommunerevisjon, Mette Holmen, orienterte om 
prosjektet «Sykefravær i Re kommune» og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. For 
å sikre tilstrekkelig datagrunnlag ble leveringen utsatt til kontrollutvalgsmøtet 
08.11.2018. Det har blitt samlet inn data gjennom intervjuer og møter, samt 
spørreundersøkelser som har blitt sendt til alle ansatte i Re kommune. Fremdriften i 
prosjektet går nå som planlagt.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.  
 
 
 

29/18 Plan for revisjon 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 29/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Re kommune til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor Mette Holmen gjennomgikk plan for revisjon 2018, og besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 for Re kommune til orientering. 
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30/18 Referatsaker 27.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 30/18 

 
 

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

• Notat fra Re kommune med svar på spørsmål fra kontrollutvalget vedrørende 
taushetserklæringer og saker unntatt offentlighet (behandlet før sak 27/18) 
Lars Sollie ba om en klargjøring av kommunens tilbakemelding vedrørende 
deling av informasjon i gruppemøter/innsyn i saker. Rådmannen besvarte 
spørsmålet, og informerte om at alle folkevalgte, også vararepresentanter, kan 
diskutere taushetsbelagte opplysninger i gruppemøter. Hvis det er andre enn 
folkevalgte til stede i gruppemøtene, kan taushetsbelagte opplysninger ikke 
diskuteres. Det var enighet i kontrollutvalget om å tilføye følgende til vedtaket:  
 

«Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å informere folkevalgte 
om hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte 
opplysninger behandles.»  

 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 
Kontrollutvalgsleder refererte kort fra styremøtet i VIKS 27.09.2018. Sakene 
knyttet til forespørsel til Sandefjord om inntreden i VIKS og mulig 
sammenslåing mellom TEMARK og VIKS ble særlig kommentert.  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å 
informere folkevalgte om hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte 
opplysninger behandles.  
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31/18 Eventuelt 27.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 27.09.2018 31/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Utvalget tok opp at kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding fra revisor 
vedrørende fordelingen mellom postene i budsjettet fra Vestfold 
kommunerevisjon. Videre ble det tatt opp at kontrollutvalget ønsker en 
redegjørelse fra revisor vedrørende fellesnemndas bruk av tildelte midler i 
forbindelse med sammenslåingen mellom Re og Tønsberg kommuner.   
 

2. Kontrollutvalgsleder orienterte om en henvendelse mottatt fra Ayla Backe 
25.09.2018. Henvendelsen omhandler ordføreren i Re kommune, Thorvald 
Hillestad, sin deltakelse i en debatt om avfallsdeponi i Grenland 09.05.2018. 
Det ble vurdert om kontrollutvalgsmøtet skulle lukkes etter kommuneloven § 
31. Kontrollutvalget konkluderte med at møtet ikke skulle lukkes.  

 
Henvendelsen ble diskutert av kontrollutvalget, og det ble foreslått å invitere 
ordføreren til neste kontrollutvalgsmøte 08.11.2018 for å orientere om sin rolle 
i deponidebatten i Porsgrunn 09.05.2018.  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra revisor vedrørende fellesnemndas 
bruk av tildelte midler. Kontrollutvalget ber videre om en tilbakemelding fra 
revisor vedrørende fordelingen mellom postene i budsjettet fra Vestfold 
kommunerevisjon. Spørsmålene tas opp under «Revisor orienterer» i 
kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018.  
 

2. Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Ayla Backe datert 25.09.2018 og 
inviterer ordføreren til neste kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 for å orientere 
om sin rolle i avfallsdeponidebatten som fant sted på Ælvespeilet i Porsgrunn 
09.05.2018.  
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Kontrollutvalgsmøtet ble avsluttet kl. 20:25.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 08.11.2018 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 28.09.2018 
 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen 
Rådgiver 
VIKS 


