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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 30.10.2018 kl. 18:00 
Sted: Romberggata 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 18/00006 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder  

Live Jetlund, nestleder  
Willy Krøgli, medlem  
Kari Stensholt, medlem  
Inge Grav, medlem  
Kjersti Michalsen, medlem 
Anders Assev, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen  

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Jan Arvid Kristengård, rådmann i Larvik kommune, sak 53/18 - 

55/18 
Mona Bartnes Fardal, kommuneadvokat i Larvik kommune, 
sak 53/18 - 55/18 
Paul Hellenes, økonomisjef i Larvik kommune  
Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon Telemark 
kommunerevisjon IKS  
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark 
kommunerevisjon IKS  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

  
Møteleder:  
 

Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen  

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

53/18 
18/00006-
56 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
04.09.2018 
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54/18 18/00118-5 
Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Larvik 
havn KF" 

3 

55/18 
15/00131-
10 

Orientering fra rådmannen om henvendelse til 
Telemark kommunerevisjon 

5 

56/18 18/00131-2 
Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Hjemmetjenesten i 
Larvik kommune" 

6 

57/18 
18/00078-
11 

Bestilling av prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

7 

58/18 
18/00042-
26 

Revisor orienterer 30.10.2018 8 

59/18 
18/00044-
25 

Referatsaker 30.10.2018 8 

60/18 
18/00043-
20 

Eventuelt 30.10.2018 9 

    

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00.  
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

53/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 53/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 04.09.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 04.09.2018 godkjennes.  
 
 
 
 
 

54/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Larvik havn 
KF" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 54/18 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Larvik havn KF» datert 
08.10.2018. 
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de forhold som har blitt avdekket i rapporten. 
Kontrollutvalget vil blant annet peke på at det er uheldig at Larvik kommune har gitt 
uklare signaler til Larvik havn over tid i forbindelse med bygging på Sika-tomta. 
 
Anbefalinger til Larvik kommune: 
Kontrollutvalget registrerer at Larvik kommune har innført tiltak for forsterket 
samhandling mellom Larvik kommune og Larvik havn, og kontrollutvalget oppfordrer 
til at arbeidet med eierstyring videreføres. 
 
Kontrollutvalget oppfordrer Larvik kommune til å vurdere om havnestyrets fullmakter 
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til å inngå kontrakter som vil påføre Larvik kommune utgifter og forpliktelser ut over 
økonomiplanperioden skal implementeres i vedtektene. 
 
Anbefaling til Larvik havn KF: 
Kontrollutvalget merker seg at Larvik havn tidligere ikke har kartlagt og dokumentert 
støy fra sin virksomhet i samsvar med gjeldende krav, men at det nå er iverksatt 
tiltak. Kontrollutvalget henstiller til at Larvik havn fortsetter sitt arbeid med å sikre at 
kravene til støymåling blir iverksatt. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på 
tiltakene Larvik havn har iverksatt mot støy innen mai 2019. 
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak: 
Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Larvik havn KF», og slutter 
seg til kontrollutvalgets anbefalinger til Larvik kommune og Larvik havn KF.  
 
Møtebehandling 
I forkant av behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Larvik havn KF» ble det 
tatt opp at rapporten var offentlig og omtalt i media før kontrollutvalget hadde fått den 
oversendt og behandlet den. Revisor informerte om sine rutiner og reglene knyttet til 
offentlighet, og sekretariatet kommenterte. Kontrollutvalget diskuterte forholdet. 
Kontrollutvalgets medlemmer vil fra nå av få oversendt forvaltningsrevisjonsrapporter 
fra sekretariatet så fort de blir mottatt fra Telemark kommunerevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon oversendte 25.10.2018 en korrigert rapport til 
sekretariatet, og denne ble sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer på e-post samme 
dag. Det var den korrigerte rapporten som lå til grunn for behandlingen i 
kontrollutvalgsmøtet. Sekretariatet mottok 29.10.2018 henvendelse fra Flatstrand 
Velforening v/ Tor-Alfred Lundh med innspill til kontrollutvalget knyttet til støy. 
Kommunelegen i Larvik sine vurderinger av støybildet ved Larvik havn var vedlagt e-
posten. E-posten ble oversendt til kontrollutvalgets medlemmer 29.10.2018.  
 
Kontrollutvalgsmedlem Anders Assev ba kontrollutvalget vurdere hans habilitet da 
han har en sønn som leier Sika-tomta som er omtalt i forvaltningsrevisjonsrapporten 
til juletresalg i desember hvert år. Kontrollutvalget fant at han ikke var inhabil etter 
forvaltningsloven § 6.  
 
Leder for forvaltningsrevisjon i Telemark kommunerevisjon, Kirsti Torbjørnson, 
foretok en gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten. Den korrigerte rapporten 
og de endrede revisjonskriteriene ble særlig kommentert i gjennomgangen. Revisor 
besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget kommenterte rapporten og 
diskuterte saken.  
 
På bakgrunn av den korrigerte rapporten falt punkt to under «Anbefalinger til Larvik 
kommune» i forslaget til innstilling bort. Det ble foreslått å endre ordet «iverksatt» 
under «Anbefalinger til Larvik havn KF» i forslaget til innstilling til «ivaretatt».  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Larvik havn KF» datert 
08.10.2018. 
 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de forhold som har blitt avdekket i rapporten. 
Kontrollutvalget vil blant annet peke på at det er uheldig at Larvik kommune har gitt 
uklare signaler til Larvik havn over tid i forbindelse med bygging på Sika-tomta. 
 
Anbefalinger til Larvik kommune: 
Kontrollutvalget registrerer at Larvik kommune har innført tiltak for forsterket 
samhandling mellom Larvik kommune og Larvik havn, og kontrollutvalget oppfordrer 
til at arbeidet med eierstyring videreføres. 
 
Anbefaling til Larvik havn KF: 
Kontrollutvalget merker seg at Larvik havn tidligere ikke har kartlagt og dokumentert 
støy fra sin virksomhet i samsvar med gjeldende krav, men at det nå er iverksatt 
tiltak. Kontrollutvalget henstiller til at Larvik havn fortsetter sitt arbeid med å sikre at 
kravene til støymåling blir ivaretatt. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på 
tiltakene Larvik havn har iverksatt mot støy innen mai 2019. 
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak: 
Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Larvik havn KF», og slutter 
seg til kontrollutvalgets anbefalinger til Larvik kommune og Larvik havn KF. 
 
 
 
 

55/18 Orientering fra rådmannen om henvendelse til Telemark 
kommunerevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 55/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Rådmann Jan Arvid Kristengård innledet om saken. Kommuneadvokat Mona Bartnes 
Fardal informerte om gjennomgangen som har blitt gjennomført som en ledd i 
rådmannens internkontroll av alle de 14 punktene i henvendelsen fra Lars Solberg. 
Konklusjonen etter gjennomgangen er at det ikke er grunnlag til å mistenke at det 
forekommer korrupsjon, særbehandling eller lignende. De to punktene i 
henvendelsen knyttet til Larviksveien 17 og Risøytoppen 10 ble særlig kommentert. 
Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering.  
 
 
 
 

56/18 Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Hjemmetjenesten i Larvik 
kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 56/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om 
hjemmetjenesten i Larvik kommune og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

• Hvordan er kommunens ressursbruk i hjemmetjenesten? 

• I hvilken grad har kommunen etablert et styringssystem i hjemmetjenesten 
som bl.a. omfatter 

o vurdering av risiko for svikt/mangel i tjenestene, koordinering av 
tjenester og hvordan kommunen skal planlegge tjenestene for å 
minimalisere risikoer, 

o rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik, og 
o hvordan erfaringer fra pasienter, bruker og pårørende skal brukes til å 

bedre tjenestene. 
 
Rapporten legges frem for kontrollutvalget i sommermøtet 2019. Ferdig rapport med 
administrasjonssjefens høringsuttalelse oversendes sekretariatet i god tid.  
 
 
Møtebehandling 
Leder av forvaltningsrevisjon i Telemark kommunerevisjon, Kirsti Torbjørnson, 
kommenterte prosjektplanen. Forslaget til problemstillinger ble diskutert av 
kontrollutvalget, og revisors besvarte medlemmenes spørsmål.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om 
hjemmetjenesten i Larvik kommune og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport som 
besvarer følgende problemstillinger:  
 

• Hvordan er kommunens ressursbruk i hjemmetjenesten? 
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• I hvilken grad har kommunen etablert et styringssystem i hjemmetjenesten 
som bl.a. omfatter 

o vurdering av risiko for svikt/mangel i tjenestene, koordinering av 
tjenester og hvordan kommunen skal planlegge tjenestene for å 
minimalisere risikoer, 

o rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik, og 
o hvordan erfaringer fra pasienter, bruker og pårørende skal brukes til å 

bedre tjenestene. 
 
Rapporten legges frem for kontrollutvalget i sommermøtet 2019. Ferdig rapport med 
administrasjonssjefens høringsuttalelse oversendes sekretariatet i god tid.  
 
 
 
 
 

57/18 Bestilling av prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 57/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon om planarbeid i Larvik kommune. Prosjektplanen leveres 
sekretariatet innen 22.11.2018, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 
04.12.2018. 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Telemark Kommunerevisjon IKS 
for en forvaltningsrevisjon om planarbeid i Larvik kommune. Prosjektplanen leveres 
sekretariatet innen 22.11.2018, slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 
04.12.2018. 
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58/18 Revisor orienterer 30.10.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 58/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisor informasjon tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte kontrollutvalget om det løpende 
arbeidet med regnskapsrevisjon. Det ble også informert om at NKRF har gjennomført 
kvalitetskontroll av regnskapsrevisjonen som ble gjennomført i Larvik i 2017, og at 
denne ble bestått. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
 
 
 
 

59/18 Referatsaker 30.10.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 59/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsak ble behandlet:  

• Protokoll fra styremøte i VIKS 27.08.2018 
 
Referatsaken ble kommentert av kontrollutvalgsleder.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Referatsaken tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 

60/18 Eventuelt 30.10.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 30.10.2018 60/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:55.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 04.12.2018 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 31.10.2018 
 
For leder i kontrollutvalget i Larvik, Gjert Gjertsen  
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 


