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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 22.11.2018 kl. 16:00 
Sted: Lodgen 
Arkivsak: 18/00003 
  
Tilstede:  Lars Egeland, leder 

Gry Aas, nestleder 
Trond Mathisen, medlem 
Jørn Hagen, medlem, tilstede i sak 31/18 – 34/18 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Svein Konrad Rui 
 

  
Forfall:  Tove Rise Kværne, medlem 
  
Andre: Tønsberg kommune, kommunaldirektør teknisk tjeneste 

Jan Eide, tilstede i sak 31/18 og 32/18  
KPMG, forvaltningsrevisor Kaia Christine Grahm-Haga 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 

  
  
Møteleder: Leder Lars Egeland 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

 
 
Leder i kontrollutvalget ønsket velkommen. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

31/18 
18/00003-
29 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
06.09.2018 

2 

32/18 18/00098-3 Orientering om innkjøp og drift av "robuste boliger" 2 

33/18 18/00120-6 
Behandling av forvaltningsrapport "Post og arkiv, lov 
om offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter" 

3 
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34/18 18/00136-1 
Behandling av forvaltningsrapport "Rus og psykisk 
helse" 

4 

35/18 
18/00027-
18 

Revisor orienterer 6 

36/18 18/00135-1 Møteplan for kontrollutvalget 2019 6 

37/18 
18/00028-
15 

Referatsaker 7 

38/18 
18/00029-
14 

Eventuelt 8 

    

 
 
Saker til behandling 

31/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 06.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 31/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.09.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.09.2018 godkjennes. 
 
 
 

32/18 Orientering om innkjøp og drift av "robuste boliger" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 32/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
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Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunaldirektør teknisk tjeneste, Jan Eide, orienterte om innkjøpet av robuste 
boliger i Tønsberg kommune. Gjennomgangen handlet om blant annet plasseringen 
av boligene, bruken av dem, behovet for tverrfaglig samarbeid og viktigheten av 
oppfølgingen av disse personene. Det var mye læring av prosjektet. Det bør foretas 
en vurdering og evaluering av denne tjenesten. Saken ble diskutert og spørsmål ble 
besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. Utvalget påpeker at det er viktig at 
bystyret får erfaringene til behandling, at 4 boliger på samme sted er for mange og at 
oppfølging i boliger er en kritisk suksessfaktor. Saken oversendes til bystyret til 
orientering. 
 
 
 
 
 

33/18 Behandling av forvaltningsrapport "Post og arkiv, lov om 
offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 33/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Post og arkiv, lov om 
offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt av revisor: 

• Kommunene bør endre sine rutiner for behandling av innsynsbegjæringer slik 
at de i større grad samsvarer med god forvaltningsskikk etter de krav som står 
i veilederen til offentleglova om saksbehandlingstid av innsynsbegjæringer. 

• Tønsberg kommune bør etablere egne rutiner for hvordan man skal ekspedere 
en klage på avslag av innsynsbegjæringer. 

• Innsynsbegjæringer bør gjennom sin internkontroll sikre at saker behandles 
etter lovpålagte frister. 
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Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse vil igangsette et 
arbeid for å bringe kommunens rutiner i samsvar med anbefalingene, og gjennom 
internkontroll sikre at rutinene følges.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget innen mars 2019. 

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling 
 
 
Møtebehandling 
Revisor la frem rapporten og spørsmål ble besvart. Kontrollutvalgsleder kommenterte 
at problemstillingen i rapporten var endret i forhold til opprinnelig bestilling. Det ble 
vist til sekretariatets saksfremstilling i saken. Revisors forklaring vedrørende 
bakgrunnen for endringen utført av revisor ble diskutert. Utvalget diskuterte saken og 
ønsket opprinnelige problemstillinger besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporten «Post og arkiv, lov om 
offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter» i retur og ber om at 
problemstilling 4 blir besvart i tråd med den opprinnelige problemstillingen. Ny 
forvaltningsrevisjonsrapport leveres i sin helhet til sekretariatet innen 21.01.2019 
med rådmannens uttalelse. Rapporten skal behandles i kontrollutvalget 07.02.2019.  
 
 
 
 
 

34/18 Behandling av forvaltningsrapport "Rus og psykisk helse" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 34/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Rus og psykisk helse» 
med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.   
 
I forvaltningsrevisjonsrapporten anbefaler revisor at kommunen primært fokuserer på 
å bedre tilbudet til brukerne. Følgende tiltak er anbefalt: 
 

• Ytterligere tilpasninger av tjenestetilbudet for å møte brukernes behov.  

• Økt bruk av individuell plan, og et særlig fokus på å gjøre planene 
operative og konkrete samt tilgjengelige for tjenesteutøverne.  

• Bedre samhandling og samarbeid mellom ulike tjenesteytere, herunder 
nødvendige rolleavklaringer, utarbeidelse av rutiner, systematisering av 
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samarbeidet og tilgjengeliggjøring av nødvendig informasjon, for å slik 
kunne gi et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud.  

• Større grad av direkte brukermedvirkning på tjenestene; både overordnet 
gjennom systematisk innhenting av brukersynspunkter fra et bredt spekter 
av brukerne på tjenestetilbudet (eksempelvis gjennom spørreundersøkelse 
eller andre metoder), og på individnivå gjennom rutinemessig, systematisk 
og dokumentert brukermedvirkning på eget tjenestetilbud  

 
 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse er enig i at 
kommunene har ansvar for å stadig forbedre og kvalitetssikre tilbudet til brukerne.  
 
Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget innen juni 2019. 

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor la frem rapporten «Rus og psykisk helse» og en grundig orientering ble gitt. 
Kontrollutvalgsleder kommenterte rapporten. Utvalget diskuterte saken, og revisor 
svarte på spørsmål.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Rus og psykisk helse» 
med de konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.   
 
I forvaltningsrevisjonsrapporten anbefaler revisor at kommunen primært fokuserer på 
å bedre tilbudet til brukerne. Følgende tiltak er anbefalt: 
 

• Ytterligere tilpasninger av tjenestetilbudet for å møte brukernes behov.  

• Økt bruk av individuell plan, og et særlig fokus på å gjøre planene 
operative og konkrete samt tilgjengelige for tjenesteutøverne.  

• Bedre samhandling og samarbeid mellom ulike tjenesteytere, herunder 
nødvendige rolleavklaringer, utarbeidelse av rutiner, systematisering av 
samarbeidet og tilgjengeliggjøring av nødvendig informasjon, for å slik 
kunne gi et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud.  

• Større grad av direkte brukermedvirkning på tjenestene; både overordnet 
gjennom systematisk innhenting av brukersynspunkter fra et bredt spekter 
av brukerne på tjenestetilbudet (eksempelvis gjennom spørreundersøkelse 
eller andre metoder), og på individnivå gjennom rutinemessig, systematisk 
og dokumentert brukermedvirkning på eget tjenestetilbud  

 
 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse er enig i at 
kommunene har ansvar for å stadig forbedre og kvalitetssikre tilbudet til brukerne.  
 
Kontrollutvalget ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget innen juni 2019. 
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Rapporten oversendes bystyret til behandling 
 
 
 
 

35/18 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 35/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor informerte om revisjonsarbeidet 2018 som var utført i henhold til tidligere 
fremlagt revisjonsplan.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering 
 
 
 
 
 

36/18 Møteplan for kontrollutvalget 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 36/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2019 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• torsdag,   7. februar 2019 

• torsdag,  9. mai 2019  

• torsdag, 20. juni 2019 
• torsdag,   5. september 2019 

• torsdag, 21. november 2019 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.  
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 16.00 
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Møtebehandling 
Fremlagt møteplan ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Møteplan 2019 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• torsdag,   7. februar 2019 

• torsdag,  9. mai 2019  

• torsdag, 20. juni 2019 

• torsdag,   5. september 2019 
• torsdag, 21. november 2019 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.  
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 16.00. 
 
 
 
 
 

37/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 37/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 27.08.2018 og 20.11.2018 ble referert. 
Kontrollutvalgsleder informerte om sak 17/18 «Veien videre for VIKS og 
Temark». Styret vedtok at VIKS slår seg sammen med Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 

• Det ble referert til bystyresak 120/18 av 17.10.2018, forvaltningsrapport 
«Vikarbruk i oppvekst, barnehager». Forvaltningsrevisjonsrapporten er nå 
behandlet i bystyret, og det ble fattet sammenfallende vedtak som 
kontrollutvalget.  

• Villighetserklæring fra Vestfold kommunerevisjon av 07.11.2018 ble lagt frem i 
forbindelse med bytte av revisor fra 01.01.2019, jfr. kommunestyresak 070/18. 

• NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 arrangeres på Gardermoen 30. – 31. 
januar 2019. Det er 4 kontrollutvalgsmedlemmer som har meldt seg på.  
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

38/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 22.11.2018 38/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 7. februar 2019. 
 
Revetal, 23.11.2018 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS  
 
 


