
 

 

Kontrollutvalget i Horten 

Dato:  05.12.2018 18:00 

Sted: Ynglingsalen  

Notat: 

 

   

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.  

på e-post hwj@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 26.11.2018 

For leder i Kontrollutvalget i Horten, Jan Nærsnes 

 

Heidi Wulff Jacobsen 

Daglig leder  

 



Saksliste
 

Saker til behandling
31/18 Godkjenning av protokollen 26.09.2018 3 

32/18 Henvendelse av 26.09.2018 fra Juvodden 11 

33/18 Henvendelse 08.11.2018 fra Beyond Cinematic 16 

34/18 Orientering om forvaltningsrapport "Skolehelsetjenesten i et tverrfaglig perspektiv" 22 

35/18 Revisor orienterer 23 

36/18 Møteplan 2019 26 

37/18 Referatsaker 29 

38/18 Eventuelt 35



31/18 Godkjenning av protokollen 26.09.2018 - 17/00240-34 Godkjenning av protokollen 26.09.2018 : Godkjenning av protokollen 26.09.2018

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00240-34 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN 26.09.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 26.09.2018 kl. 18:00 
Sted: Adalsborgen 
Arkivsak: 17/00240 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Ingvar Kjørum, nestleder 
Anne Lise Olafsen, medlem 
Heidi Ørnlo, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Magnus Skulstad-Johansen 

  
Forfall:  Trond Nauf, medlem 
  
Andre: Horten kommune, administrasjonssjefen Ragnar Sundklakk,  

sak 24/18 – 26/18  
Horten kommune, økonomisjef Ole Grinde, sak 24/18 – 25/18 
Vestfold kommunerevisjon, leder for forvaltningsrevisjon 
Hanne Britt Nordby Sveberg 
Vestfold Kommunerevisjon, revisor Steinar Nersveen  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
Administrasjonssjefen, økonomisjefen og kommunalsjef teknisk holdt et innlegg om 
Horten kommunes økonomiske situasjon og ga signaler om eventuelle nedtrekk for 
budsjett 2019. Det ble blant annet nevnt endringer i tjenesteproduksjonen og 
effektiviseringskrav. Spørsmål ble besvart.  
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

24/18 
17/00240-
26 

Godkjenning av protokollen 06.06.2018 2 
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25/18 18/00092-5 
Administrasjonen er invitert for å orientere om salget 
av Bromsjordet 

3 

26/18 18/00112-2 
Behandling av prosjektplan "Skolehelsetjeneste i et 
tverrfaglig perspektiv" 

3 

27/18 18/00091-5 Overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018 4 

28/18 18/00130-1 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019 5 

29/18 
18/00049-
11 

Referatsak 6 

30/18 
18/00050-
14 

Eventuelt 7 

    

 
 
 
Saker til behandling 

24/18 Godkjenning av protokollen 06.06.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 26.09.2018 24/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 godkjennes. 
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25/18 Administrasjonen er invitert for å orientere om salget av 
Bromsjordet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 26.09.2018 25/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonssjefens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Et notat med svar på spørsmålene som var stilt i saken ble delt ut. Kommunalsjef 
teknisk Geir Kjellsen gjennomgikk hvert enkelt spørsmål og svar fra Horten 
kommune. Kontrollutvalget mottok en ny henvendelse om denne saken samme dag 
som kontrollutvalgsmøtet ble avholdt 26.09.2018, og henvendelsen kunne derfor ikke 
realitetsbehandles. Denne henvendelsen fra Bittina Juvodden ble delt ut på møtet.    
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kommunalsjef teknisk Geir Kjellsens informasjon tas til orientering. 
 
 
 

26/18 Behandling av prosjektplan "Skolehelsetjeneste i et 
tverrfaglig perspektiv" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 26.09.2018 26/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv» datert 
12.09.2018.  
 
Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens 
høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 10. mars 2019.  
 
 
 
 
Møtebehandling 
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Leder for forvaltningsrevisjon Hanne Britt Nordby Sveberg fra Vestfold 
kommunerevisjon, gjennomgikk prosjektplanen. Prosjektplanen ble grundig diskutert. 
I planen er det satt fokus på tilbudet for ungdom, og utvalget bad om at både 
tilgjengelighet og bruk av skolehelsetjeneste og helsestasjon også blir medtatt i 
prosjektet. Spørsmål ble besvart.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv» datert 
12.09.2018. Kontrollutvalget bad om at i hvilken grad bruk av skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom blir medtatt i prosjektet.   
 
Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens 
høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 28. februar 2019. 
 
 
 
 
 

27/18 Overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 26.09.2018 27/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Vestfold Kommunerevisjon, revisor Steinar Nersveen gjennomgikk fremlagt 
revisjonsplan for 2018. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2018 til orientering. 
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28/18 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 26.09.2018 28/18 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten 
kommune 2019: 
 
Totale revisjonstjenester kr. 1 380 000 fordelt slik: 
 
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  kr.  360 000   
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  kr.  840 000   
• Attestasjoner, andre tjenester,     

deltakelse og forberedelse til møter 
i kontrollutvalg og kommunestyre mm.  Kr.  180 000   

 
Sekretariatstjenester fra VIKS    kr.  280 000   
 
Kjøp av andre tjenester     kr.    50 000     
 
Drift av kontrollutvalget 
 
• Kurs og konferanser      kr.   45 000     
• Andre driftsutgifter       kr.   15 000     
 
Sum tilsyn og kontroll     kr. 1.770 000 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte og gjennomgikk budsjett for tilsyn og kontroll 2019. 
Utvalget diskuterte saken og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten 
kommune 2019: 
 
Totale revisjonstjenester kr. 1 380 000 fordelt slik: 
 
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  kr.  360 000   
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  kr.  840 000   
• Attestasjoner, andre tjenester,     

deltakelse og forberedelse til møter 
i kontrollutvalg og kommunestyre mm.  Kr.  180 000   
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Sekretariatstjenester fra VIKS    kr.  280 000   
 
Kjøp av andre tjenester     kr.    50 000     
 
Drift av kontrollutvalget 
 
• Kurs og konferanser      kr.   45 000     
• Andre driftsutgifter       kr.   15 000     
 
Sum tilsyn og kontroll     kr. 1.770 000 
 
 
 
 
 
 

29/18 Referatsak 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 26.09.2018 29/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Kommunestyret behandlet forvaltningsrapporten «Byggesaksbehandling – 
Horten kommune» sak 79/18 den 19.06.2018. Kommunestyrets vedtak ble 
som innstillingen fra kontrollutvalget jfr. sak 20/18 den 06.06.2018. 
Kommuneadministrasjonen skal gi en tilbakemelding på anbefalingen i 
forvaltningsrapporten på kontrollutvalgsmøtet den 05.12.2018. 

 

• Styremøte i VIKS ble avholdt den 27. august 2018, og kontrollutvalgsleder 
informerte om en eventuell sammenslåing av Vestfold og Telemark 

sekretariatene  (VIKS – TEMARK) fra 2020. 
  

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
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30/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 26.09.2018 30/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsleder fremmet et forslag om at utvalget skulle gi en kommentar 
til budsjettbehandlingen 2019 til kommunestyret på bakgrunn av 
administrasjonssjefens orientering om den økonomiske situasjonen. Forslaget 
ble drøftet og forslaget ble trukket.  

 

• En henvendelse fra Aud S.N. Grønnevik av 14.09.2018 og 25.09.2018 ble delt 
ut og belyst. Det gjelder bygging av bolig. Henvendelsen ble diskutert, og 
utvalget vurderte henvendelsen dithen at den ikke hører under 
kontrollutvalgets oppgaver.  

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 

• Henvendelsen av 14.09.2018 og 25.09.2018 anses å være en enkeltsak,  
og kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Kontrollutvalget vurderer 
henvendelsen derfor ikke til å høre innunder kontrollutvalgets oppgaver.  
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.  

 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 24. oktober 2018. 
 
 
 
Revetal 27. september 2018 
For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 18/00099-12 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/18 
HENVENDELSE AV 26.09.2018 FRA JUVODDEN 

 

Forslag til vedtak: 
Det vises til behandlingen av sak 25/11 i kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 
 
Vedlegg:  
E-post av 26.09.2018 fra Bettina Juvodden 
Svar på spørsmål fra Horten kommune 26.09.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsleder mottok en henvendelse 01.05.2018 fra Paulsen Eiendom AS, og 
det ble opplyst om henvendelsen på kontrollutvalgsmøtet 02.05.2018. 
Kontrollutvalget hadde henvendelsen av 01.05.2018 fra Paulsen Eiendom AS på 
sakskartet den 06.06.2018, sak 22/18.  
 
Henvendelsen av 01.05.2018 omhandler eiendomsstrategi og salg av kommunens 
arealer, fast eiendom vedrørende Indre Havneby. Paulsen Eiendom AS nevner 
GNR/BNR 129/339 og GNR/BNR 129/487. I henvendelsen ble det stilt enkelte 
spørsmål.   

 «Hvorfor trekkes denne eiendommen fra endelig avtalen uten å informere 
kommunestyret om årsak til at det gjøres? 

 Hvorfor blir ikke kommunestyret på noe som helst tidspunkt informert om at 
GNR / BNR 129/487 er tinglyst med en forkjøpsrett til leietaker, Paulsen 
Eiendom, og at denne har påberopt seg ønske om å benytte denne? 

 Dette er den eneste eiendommen i området, som er regulert til boligformål, 
som blir trukket fra salget, og dette uten å informere kommunestyret på noen 
som helst måte.» 

 
Det vises til vedlegg i henvendelsen av 01.05.2018 i sak 22/18:  

 E-post 01.05.2018 fra Paulsen Eiendom AS  

 Sammendrag av 01.05.2018 med følgende vedlegg: 
 

1. Kommunestyre vedtak 03.03.2014, sak 07/14 
2. Salgsprospekt 
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3. Kommunestyre vedtak 27.10.2014, sak 137/14 
4. Kommunestyre vedtak 15.12.2014, sak 160/14 
5. Oversiktskart juni 2012 
6. Leiekontrakt 20.11.1998 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak 06.06.2018: 
«Kontrollutvalget er opptatt av at saksbehandlingen og fullstendigheten av 
opplysninger er til stede under politisk behandling. Kontrollutvalget går ikke inn 
i enkeltsaker, men vil invitere administrasjonssjefen for å orientere om salget 
av Bromsjordet for å få avklart om eventuell mulig systemsvikt.» 

 
 
Videre mottok kontrollutvalget en ny henvendelse om denne saken 26.09.2018, 
samme dag som kontrollutvalgsmøtet ble avholdt, og henvendelsen fra Bettina 
Juvodden ble delt ut på møtet til kontrollutvalgsmedlemmene.   
 
Administrasjonssjefen og kommunalsjef Geir Kjellsen informerte kontrollutvalget i 
møtet 26.09.2018 og svarte på hvert enkelt spørsmål stilt i saken.   
Følgende vedtak ble fattet 26.09.2018 i sak 25/18: 

  «Kommunalsjef teknisk Geir Kjellsens informasjon tas til orientering.» 
 
I henvendelsen av 26.09.2018 vedrørende ovennevnte sak synes det ikke å 
fremkomme nye opplysninger.  
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Arkivsak-dok. 18/00142-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 
 

   
 
 

SAK 33/18 
HENVENDELSE 08.11.2018 FRA BEYOND CINEMATIC 

 

Forslag til vedtak: 
Legges fram uten innstilling. 
 
Vedlegg:  

 Brev av 08.11.2018 fra Beyond Cinematic 

 Vedlegg om rettigheter og åndsverksloven  

 
Saksframstilling: 
Sekretariatet har mottatt en henvendelse fra Beyond Cinematic den 08.11.2018. I 
brevet stilles det spørsmål om Horten kommune har overtrådt offentleglova, 
anskaffelseslovverket, kommunens etiske retningslinjer og 
antikorrupsjonsbestemmelser i forbindelse med «Hortenlove». 
 
Det er sendt innsynskrav som er vurdert av fylkesmannen. I brevet av 23.08.2018 ber 
fylkesmannen kommunene om å behandle klagen, eller om å sende saken tilbake til 
fylkesmannen dersom de opprettholder avvisingen av saken for endelig avgjørelse. 
Ovennevnte blir skrevet om i henvendelsen, og Horten kommune har ikke så langt 
utført dette pr 08.11.2018. 
 
Videre stilles det spørsmål ved at «Hortenlove-foreningen» ikke gir innsyn, om 
kontrollen over varemerket «Hortenlove» er gitt bort, at det er sammenblanding av 
roller vedrørende bestiller og leverandør, og om kommunestyrevedtak er tilsidesatt. 
 
Normalt behandler kontrollutvalget ikke enkeltsaker og skal ha fokus på 
systemkontroll. Kontrollutvalget er ikke er klageorgan. 
 
Sekretariatet legger frem forslag for eventuell videre behandling: 
Alternativ 1. 
Kontrollutvalget inviterer administrasjonssjefen for en redegjørelse av spørsmålene i 
henvendelsen før utvalget eventuelt går videre med saken. 
 
Alternativ 2. 
Kontrollutvalget bestiller en nærmere undersøkelse vedrørende spørsmål i  denne 
henvendelsen fra revisor, da denne saken er av en slik karakter som berører 
områder som kan tyde på systemsvikt.  
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Til kontrollutvalget i Horten kommune 

VIKS 

Revetalgata 10 

3174 Revetal 

Tromsø, 8. november 2018 

Har Horten kommune overtrådt Offentleglova, Anskaffelseslovverket, kommunens etiske 

retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelser? 

Vi ønsker at Kontrollutvalget ser nærmere på vår sak knyttet til hvorvidt Horten kommune har 

omgått Anskaffelseslovverket og Offentleglova i segmentene markedsføring, reklameproduksjon, 

innholdsproduksjon, attraktivitetsstrategi og filmproduksjon for årene 2014, 2015, 2016 og 2017. 

Vi henvendte oss til kommunen i (første gang i januar 2018). Vi har fortsatt ikke fått innsyn, 

Horten kommune svarer ikke på våre henvendelser.  

Innsynskravet har blitt vurdert av fylkesmannen.  I brev av 23.08.2018 ber Fylkesmannen 

kommunen om å behandle klagen, eller om å sende saken tilbake til Fylkesmannen dersom de 

opprettholder avvisningen av saken for endelig avgjørelse. Dette har så langt ikke skjedd. 

Sikre åpen konkurranse og at innbyggernes rettigheter ivaretas 

Da vi startet våre undersøkelser ville vi som lokal aktør sikre oss at vi ikke urettmessig ble 

utestengt fra et interessant marked. Pr. nå er ikke dette lenger aktuelt for oss, men i løpet av den 

urovekkende prosessen som har pågått i 10 måneder har ønsket om å bidra til at innbyggerne 

rettigheter sikres, og at offentlige anskaffelser og forretningsdrift gjennom kommunaleide 

foreninger skjer på rettmessig måte i alle sammenhenger, økt. Dialogen har foregått på flere 

arenaer, med ledere fra flere av kommunens etater og nivåer, samt Hortenlove-foreningen.  

Hva er egentlig forholdet mellom Horten kommune og Hortenlove-foreningen? 

Samtidig som vi ba om innsyn i kommunen, gjorde vi det samme for Hortenlove-foreningen. Den 

finansieres med opptil 3 millioner kroner over en tre års periode, og opp mot 100 % av 

foreningens driftskapital kommer fra Horten kommune. Det betyr at nær hele driften i foreningen 

Hortenlove er betalt over kommunebudsjettet. I kommunestyrets vedtak av 06.08.17 instrueres 

foreningen i å følge Anskaffelseslovverket og Offentleglova. Ut fra alt dette forsto vi det slik at 

Hortenlove-foreningen var i kommunalt eie, og ba om innsyn i Hortenlove-foreningen når det 

gjelder segmentene nevnt ovenfor. Det har vi ikke fått, og stiller oss undrende til en del aspekter 

rundt dette. Kan Hortenlove-foreningen, som forvalter store beløp av felleskapets midler, minst 3 

millioner kroner bare i 2018-2019, unndra seg kommunestyrets instruksjon? 

Har kommunen gitt fra seg et varemerke uten videre? 

Hortenlove-foreningen eies 50-50 av Horten kommune og Næringsforeningen, men kommunen 

betaler driften. Kan det bety at foreningen ikke er underlagt kommunens regelverk om innsyn og 

anskaffelser? Hvordan henger det i tilfelle sammen med kommunestyrevedtaket?  
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Hvorfor endret kommunen ordlyden angående eierskap knyttet til bruk av logoen til varemerket 

#hortenlove på ettervinteren i 2018? I januar var ordlyden på Horten kommunes nettside som 

angår rettigheter knyttet til bruk av #hortenlove logoen pkt. 3 som følger:  

”Horten kommune forvalter rettighetene til logoen og bruken av denne. Det er opp til kommunen 

å bestemme hvem som kan benytte logoen og hvordan den kan benyttes. (---) Det er ikke lov til å 

benytte logoen på artikler som skal selges, uten etter samtykke fra Horten kommune” (se 

screeenshot på vedlegg 1).  

Endringen som er gjort på ettervinteren i 2018 består i hovedsak av at Horten kommune ble 

byttet ut med Hortenlove-foreningen. Hva ligger til grunn for denne endringen og hvem har 

godkjent den? Er dette behandlet på forsvarlig måte, eller kan administrasjonen ved et 

pennestrøk gi fra seg eierskap og styringsrett til et varemerke? I den korrigerte ordlyden ser det 

ut til at Horten kommune har gitt fra seg hele varemerket #hortenlove til Hortenlove-foreningen. 

Det er vanskelig å forstå at Horten kommune ønsker å gi fra seg eierskap og styringsrett til et 

varemerke uten videre, og spesielt med tanke på at varemerket i all hovedsak er finansiert over 

kommunebudsjettet. Er denne endringen gjort for å markere et skille mellom Horten kommune 

og Hortenlove-foreningen? Var da ikke dette skillet definert fra før?  

Hortenlove varemerket var i årene før april 2017 eid i sin helhet av Horten Kommune. 

Etableringen av den nye foreningen er i følge kommunestyrevedtaket også finansiert i all 

hovedsak av kommunen og med offentlige midler. Hvorfor ble 50% av eierskapet gitt til private 

næringsinteresser i 2017? 

Brudd på HK s etiske retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelsene? 

I denne konkrete saken har vi vært i kontakt med næringssjef Karl Jørgen Tofte og kommunalsjef 

Helge Skatvedt. Vi registrerer også at kulturavdelingen har et tett og nært samarbeid med 

Hortenlove-foreningen. Har Hortenlove-foreningen i praksis en sektorovergripende rolle i 

kommunen? I tilfelle er det av ytterst vesentlig betydning at samarbeidet på alle måter er åpent 

og skjer på en rettmessig måte.  

Supercruiser AS er den foretrukne leverandør for Hortenlove-foreningen i de segmentene vi har 

bedt om innsyn i. Vi stiller oss derfor undrende til at tidligere daglig leder/prosjektleder for 

Hortenlove-foreningen også er eier og daglig leder av Supercruiser AS. Hun sitter dermed i en 

rolle der hun (indirekte?) påvirker tildeling av kontrakter til sitt eget selskap og deres 

underleverandører. Vi stiller spørsmål ved om dette er i overenstemmelse med kommunens 

etiske retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelser. 

Har tildeling av kontrakt til Supercruiser foregått på lovlig vis? 

Supercruiser AS mottar i underkant av 1 millioner årlig i 3 år fra 2018 fra kommune. Det betyr at 

de har fått en kontrakt verdt opp mot 3 millioner kroner. Dette skjer gjennom Hortenlove-

foreningen, men er regelverket om anskaffelser fulgt? I tillegg kommer alle utbetalinger til 

Supercruiser AS (tidligere Hokus Focus AS) fra Horten kommune som har skjedd de foregående 
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årene vi har bedt om innsyn i. Uten innsynsmulighet kan vi som opererer i samme 

markedssegment ikke vite om dette har foregått i tråd med anskaffelseslovverket. Kommunens 

innbyggere kan da ikke vite om deres skattepenger blir forvaltet på lovlig vis og at ulike aktører 

likebehandles og får mulighet til å bidra til utvikling av byen.  

Uheldige bindinger kan vanskeliggjøre likebehandling  

Det hører også med til historien at det er forretningsmessige forbindelser mellom andre aktører 

innenfor #hortenlove. Nestleder (Styreleder når kontrakten ble tildelt og juridisk styreleder frem 

til oktober 2018) i foreningen har et omfattende forretningsforhold til Supercruiser AS. Han er 

også eier av lokalene i Redningen der både Hortenlove-foreningen og Supercruiser AS er 

leietakere. I disse krysningspunktene befinner kommunale etatsledere seg. De sitter svært nær 

den kommunale felleskassen. Antikorrupsjonsbestemmelser er utarbeidet for å sikre 

likebehandling av leverandører, samt sikre optimal forvaltning av fellesskapets ressurser. Dette 

sikres ikke når båndene blir tette, og åpenhet og likebehandling utelates. 

Svekket troverdighet 

I stedet for å bidra til åpenhet som sikrer sunn konkurranse har toppledere i kommunen gjort 

store anstrengelser for å hindre innsyn. Dette forhindrer forsvarlig kontroll og forvaltning av 

fellesskapets midler, og i neste instans likebehandling av leverandører. Dette mener vi svekker 

Horten kommunes troverdighet. Kommunens ansatte, og særlig etatslederne, har et stort ansvar 

for å behandle sine innbyggere med respekt. Vi opplever oss nærmest som trakassert, det 

oversittes frister, svares ut svært tilfeldig, uvillig og arrogant. Og det mest alvorlige; vi blir hindret 

i vår lovfestede rett til innsyn. 

Vi ber om at Kontrollutvalget ser på denne saken i lys av følgende punkter: 

1)      Horten kommune vil ikke gi innsyn 

2)      Hortenlove-foreningen vil ikke gi innsyn 

3)      Kontrollen over varemerket #hortenlove er gitt bort 

4)      Sammenblanding av roller 

5)      Tilsidesettelse av kommunestyrevedtak 

Det er 17 vedlegg med dokumentasjon i saken, som oversendes dersom det er av interesse. 

 

Med vennlig hilsen 

Beyond Cinematic AS 

 

__________________________  

Ola T. P. Landsverk  
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From: Heidi Wulff Jacobsen 
Sent: Thursday, November 8, 2018 3:25 PM 
To: 'ola@beyondcinematic.com' 
Subject: VS: Kontrollutvalget i Horten kommune 
 
 
Hei 
Henvendelsen er mottatt og registret på sekretariatet i dag, 08.11.2018. 
Henvendelsen vil bli lagt frem på kontrollutvalgsmøtet 05.12.2018 i Horten kommune. 
Sekretariatet kommer tilbake vedrørende de 17 vedleggene som ligger til grunn i saken. 
 
Med vennlig hilsen 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
Tlf 40 49 13 45 
 

Fra: Firmapost  
Sendt: 8. november 2018 12:46 
Til: Heidi Wulff Jacobsen <hwj@viksre.no> 
Emne: VS: Kontrollutvalget i Horten kommune 
 
 

Fra: Ola Pauli Landsverk <ola@beyondcinematic.com>  
Sendt: torsdag 8. november 2018 09.44 
Til: Firmapost <post@viksre.no> 
Emne: Kontrollutvalget i Horten kommune 
 
Hei, 
 
Vedlagt følger vår sak. Vi håper Kontrollutvalget i Horten kommune kan ta stilling til dette. I tillegg følger 1 relevant 

vedlegg. 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart, eller om dere ønsker de andre 17 vedleggene som ligger til grunn i 

saken.  
 
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen, 
Ola T Pauli Landsverk 
Beyond Cinematic AS 
Produsent 
 
ola@beyondcinematic.com 
+47 930 19 398 
www.beyondcinematic.com 
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Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
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SAK 34/18 
ORIENTERING OM FORVALTNINGSRAPPORT 
"SKOLEHELSETJENESTEN I ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV" 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018 ble prosjektplanen bestilt, og den ble behandlet i 
septembermøtet 26.09.2018.I planen er det satt fokus på tilbudet for ungdom. 
Utvalget bad om at både tilgjengelighet og bruk av skolehelsetjeneste og 
helsestasjon også blir medtatt i prosjektet.  
 
Følgende vedtak ble fattet:   
«Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv» datert 
12.09.2018. Kontrollutvalget bad om at i hvilken grad bruk av skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom blir medtatt i prosjektet.   
 
Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens 
høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 28. februar 2019.» 
 
Revisor og sekretariatet foreslår endring av leveringsdatoen til 10.03.2019. Forslaget 
om endring av dato vil det bli informert om på møtet.  
 
Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å undersøke kommunens tilbud om 
skolehelsetjeneste for ungdomsskole, VGS og helsestasjon for ungdom. Det vil bli 
undersøkt hvordan kommunen har tilrettelagt for å oppfylle krav til innhold i 
tjenestene, tilgjengelighet og krav satt til tverrfaglig samarbeid, samt hvordan dette 
ivaretas.  Videre vil det også undersøkes hvor fornøyd elever ved ungdomsskoler i 
Horten er med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom. 
Revisor vil orientere om status i arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapporten.  
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SAK 35/18 
REVISOR ORIENTERER  

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Rapportering løpende revisjon 2018, 16.11.2018 

 
Saksframstilling: 
Revisor informerer om status i revisjonsarbeidet 2018 i Horten kommune, jfr. tidligere 
fremlagt revisjonsplan og rapportering om løpende revisjon av 16.11.2018.   
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SAK 36/18 
MØTEPLAN 2019 

Forslag til vedtak: 
Møteplan for kontrollutvalget i Horten kommune for 2019: 
Onsdag 20. mars  
Onsdag 22. mai (årsoppgjørsmøte) 
Onsdag 25. september (budsjettmøte) 
Onsdag 06. november 
Onsdag 18. desember 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. 18.00. 
 
Vedlegg:  
Horten kommunes møteplan 2019 

 
Saksframstilling: 
Ved valgperiodens begynnelse vedtok kontrollutvalget å ha onsdag som møtedag og 
at møtestart skal være kl.18.00, jfr. sak 28/15. 
 
Forslag til møteplan for 2019: 

Onsdag 20. mars  

 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport 

 Årsrapport for kontrollutvalget 
 
Onsdag 22. mai (årsoppgjørsmøte) 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsrapport 
 

Onsdag 25. september (budsjettmøte) 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 

 Behandling av prosjektplanen 

 Overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan  

 Revisors uavhengighetserklæring 
 

Onsdag 06. november 

 Møteplan 2020 
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Onsdag 18. desember 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport  
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SAK 37/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Protokollen fra styremøte i VIKS 20.11.2018 
 

 
Saksframstilling: 
 

 Det har vært avholdt styremøte i VIKS 20.11.2018 og protokollen fremlegges. 
Det vises til sak 17/18 «Veien videre for VIKS og Temark» hvor styret i VIKS 
har vedtatt at VIKS skal slå seg sammen med Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

 Norges kommunerevisorforbund, NKRF, skal holde kontrollutvalgskonferansen 
30. og 31. januar 2019 på Gardermoen. Sekretariatet har sendt ut programmet 
22.11.2018 til kontrollutvalgsmedlemmene og informert om at deltakere kan 
melde seg på til sekretariatet VIKS. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 20.11.2018 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem  
Lars Egeland, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Paul Gregersen  

  
Forfall:  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 sakene på sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner: 
Tønsberg: forvaltningsrevisjonsrapport  «Vikarbruk i oppvekst, barnehager» 
Sande:                      «   «Psykisk helse og rusomsorg» 
Re:   «   «Sykefravær i Re kommune» 
Larvik:   «   «Larvik havn KF» 
Vestfold fylkeskommune: forvaltningsrevisjonsrapport «Kompetansestyring» 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 
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Godkjenning av protokollen fra 27.08.2018 2 

16/18 16/00119-8 Regnskapsrapport høsten 2018 2 

17/18 18/00111-5 Veien videre for VIKS og Temark 3 

18/18 18/00141-1 Møteplan 2019 4 

19/18 18/00103-4 Eventuelt 5 

    

 
 
Saker til behandling 

15/18 Godkjenning av protokollen fra 27.08.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 20.11.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 27.08.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra styremøte i VIKS 27.08.2018 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 

16/18 Regnskapsrapport høsten 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 20.11.2018 16/18 
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Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen om regnskapet pr 31.10.2018 tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen om regnskapet pr 31.10.2018 tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

17/18 Veien videre for VIKS og Temark 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 20.11.2018 17/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret i VIKS innstiller til Vestfold fylkeskommune og eierkommunene som følger: 

 Kommuner og fylkeskommunen godkjenner at Vestfold fylkeskommune, 
Færder, Holmestrand, Sande, Re, Tønsberg, Horten, og Larvik kommuner blir 
medeiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS fra 01.01.2020. 

 Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og 
kommunesammenslåinger 01.01.2020 hensyntas.  

 Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, kommunestyrer og fellesnemnd 
våren 2019.  

 Avvikling av VIKS gjennomføres.  
 

 
 
Møtebehandling 
Styreleder innledet i saken. Daglig leder orienterte om innholdet i utredningene. 
Styremedlemmene la frem sitt syn, og saken ble grundig diskutert. Det fremkom 
under diskusjonen at blant annet stedlig kontor, nærhet, beholde kompetanse og 
kompetansemiljø er viktig.  
 
Styret mener og forutsetter at stedlig kontor på Re skal opprettholdes som i dag. 
Videre forutsetter styret at de ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven og dagens pensjonsordning i KLP for 
ansatte videreføres. Selskapet overtar alle pensjonsforpliktelser også ansvar for 
reguleringspremier. Ved uttreden eller avvikling av selskapet skal 
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pensjonsforpliktelser knyttes til oppsatte og løpende pensjoner ved selskapets 
etableringstidspunkt gjøres opp av tidligere eiere.  
 
Navn på selskapet er foreslått til Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat. «Kortnavnet» forventes endret til et navn som omfatter alle 
avdelingene. Det tas utgangspunkt i at selskapet velges som 
kontrollutvalgssekretariat for eierne.  
 
Arbeidsgruppen i VIKS har utført sin oppgave og saken er avsluttet.  
 
Det ble fremmet følgende forslag fra Terje Fuglevik:  
 «VIKS velger på nåværende tidspunkt å takke nei til invitasjon om deltagelse i 
Temark, Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.  
Styret i VIKS vurderer de to selskapene som så forskjellig i oppbygging, størrelse og 
geografisk tilhørighet at en sammenslåing på nåværende tidspunkt ikke er aktuell.» 
 
Det ble stemt over fremlagt forslag fra Terje Fuglevik og fremlagt forslag til vedtak i 
saken.  
 
Votering 
Forslag fremlagt til vedtak i saken ble vedtatt med 7 mot 1 stemme som ble avgitt for 
forslag fra Terje Fuglevik. 
 
Vedtak  
 
Styret i VIKS innstiller til Vestfold fylkeskommune og eierkommunene som følger: 

 Kommuner og fylkeskommunen godkjenner at Vestfold fylkeskommune, 
Færder, Holmestrand, Sande, Re, Tønsberg, Horten, og Larvik kommuner blir 
medeiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS fra 01.01.2020. 

 Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og 
kommunesammenslåinger 01.01.2020 hensyntas.  

 Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, kommunestyrer og fellesnemnd 
våren 2019.  

 Avvikling av VIKS gjennomføres. 
[Lagre]  
 
 

18/18 Møteplan 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 20.11.2018 18/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Følgende møteplan for 2019 vedtas: 
21.01.2019 eventuelt eiermøte 
25.03.2019 styremøte 
26.08.2019       « 
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Møtebehandling 
Møteplan ble behandlet. Styret vil invitere eierne i VIKS til et informasjonsmøte på 
dagtid i januar 2019. Ordførere og rådmenn blir invitert. 
Informasjonen vil inneholde orientering om henvendelsen fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS, utredninger og styrets vedtak 20.11.2018. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Følgende møteplan for 2019 vedtas: 
21.01.2019 eiermøte på dagtid 
25.03.2019 styremøte 
26.08.2019        « 
 
[Lagre]  
 
 
 

19/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 20.11.2018 19/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
Møtet slutt kl. 19.15. 
 
Revetal, 21. november 2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 38/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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