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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 08.11.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 18/00001 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Turid Evensen, nestleder  
Geir Morten Stenhaug, medlem 
Mona Røisgård Kirkevold, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Sollie 

  
Forfall:  Harald Bjerkesti Løken, medlem 
  
Andre: Per Olav Pettersen, brannsjef Vestfold Interkommunale 

Brannvesen IKS (VIB), sak 32/18 – 33/18 
Thorvald Hillestad, ordfører i Re kommune, sak 32/18 – 34/18 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold 
kommunerevisjon, sak 32/18 – 35/18 
Linn Karlsvik, daglig leder Vestfold kommunerevisjon  
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 
 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

32/18 
18/00001-
54 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
27.09.2018 
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33/18 
18/00059-
33 

Orientering fra brannsjefen om rutiner knyttet til 
kartlegging av særskilte brannobjekter 
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34/18 
18/00059-
32 

Orientering fra ordfører vedrørende deltakelse i debatt 
om avfallsdeponi i Brevik 
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35/18 
18/00094-
10 

Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Sykefravær i Re kommune" 
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36/18 
18/00047-
16 

Revisor orienterer 08.11.2018 6 

37/18 18/00134-1 Møteplan 2019 7 

38/18 
18/00076-
14 

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 
saksbehandling ved kjøp av Revetal Søndre AS 

8 

39/18 
18/00046-
14 

Referatsaker 08.11.2018 8 

40/18 
18/00045-
14 

Eventuelt 08.11.2018 9 

    

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00.  
 
Det ble bemerket at sakspapirene ikke har vært tilgjengelig på kommunens nettside 
før møtedagen. Møtedatoen har vært oppført i kommunens møtekalender og 
sakspapirene har vært publisert på sekretariatet sin nettside siden utsendelse. Det 
var ingen øvrige bemerkninger til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

32/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 32/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 27.09.2018 godkjennes.  
 
 
 
 

33/18 Orientering fra brannsjefen om rutiner knyttet til kartlegging 
av særskilte brannobjekter 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 33/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Brannsjefens informasjon om rutiner knyttet til kartlegging av særskilte brannobjekter 
tas til orientering. Rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende samhandlingen 
mellom kommunens byggesaksavdeling og Vestfold Interkommunale Brannvesen 
(VIB) tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Brannsjefen i Vestfold Interkommunale Brannvesen, Per Olav Pettersen, orienterte 
kontrollutvalget om VIB, og de ulike kildene brannvesenet benytter for å kartlegge 
særskilte brannobjekter. Samhandlingen med byggesaksavdelingen ble særlig 
kommentert. Det ble opplyst at det er forbedringspotensial i samarbeidet mellom 
byggesaksavdelingene og VIB, og at VIB vil ta initiativ til et møte med 
eierkommunene. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
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Rådmannens skriftlige redegjørelse vedrørende samhandlingen mellom kommunens 
byggesaksavdeling og VIB ble diskutert av kontrollutvalget. Det ble påpekt at 
tilbakemeldingen fra rådmannen var lite konkret og det ble fremmet forslag om å be 
om en mer tydelig skriftlig tilbakemelding fra rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Brannsjefens informasjon om rutiner knyttet til kartlegging av særskilte brannobjekter 
tas til orientering. Kontrollutvalget bemerker at den skriftlige tilbakemeldingen fra 
rådmannen vedrørende samhandlingen mellom kommunens byggesaksavdeling og 
VIB er lite konkret, og i liten grad besvarer kontrollutvalgets spørsmål på en forståelig 
måte. Kontrollutvalget ber om å få oversendt en mer konkret skriftlig tilbakemelding 
som inkluderer de konkrete rutinene for varsling om særskilte brannobjekter innen 
29.01.2019. Kontrollutvalget ber også om at rutiner for varsling fra andre relevante 
instanser blir innlemmet i den skriftlige tilbakemeldingen.  
 
 
 
 

34/18 Orientering fra ordfører vedrørende deltakelse i debatt om 
avfallsdeponi i Brevik 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 34/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
 
Møtebehandling 
Ordfører i Re kommune, Thorvald Hillestad, viste til det oversendte notatet datert 
04.10.2018, og orienterte om sin deltakelse i avfallsdeponidebatten 09.05.2018. 
Kontrollutvalget stilte blant annet spørsmål knyttet til ordførerens rolle ovenfor 
næringslivet og kommunens etiske retningslinjer. Kontrollutvalgets spørsmål ble 
besvart. Ordføreren utdypet særlig at det er viktig for han å legge til rette for 
næringslivet i Re, og at han i debatten ikke tok stilling til gruvedrift i Brevik, men kun 
beskrev samarbeidet mellom Re kommune og NOAH.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar ordførerens informasjon til orientering.  
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35/18 Behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sykefravær i 
Re kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 35/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i Re kommune»:  
 

1. Re kommune bør revidere gjeldende overordnede rutine for oppfølging av 
sykefravær, slik at nye satsningsområder som bruk av arbeidsmetoden «Tett 
på» og funksjonsvurderingsskjema kommer tydelig til uttrykk i rutinen.  

2. Re kommune bør vurdere om de i tilstrekkelig grad har fulgt opp tiltak i 
etterkant av revisjonsrapport fra 2009.  

3. Re kommune bør ved eventuell utarbeidelse av ny IA-handlingsplan sørge for 
at denne blir koblet til kommunens øvrige arbeid med sykefraværsoppfølging.  

4. Kommunen bør implementere handlingsplanen til prosjektet «Tett på», og 
sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere måloppnåelse.  

5. Re kommune bør vurdere om de kan benytte funn fra revisors 
spørreundersøkelser i det videre arbeidet med sykefraværsoppfølging. 

 
Kontrollutvalget registrerer at det er igangsatt arbeid på området og at revisors 
spørreundersøkelse vil gå inn i det videre arbeidet med å systematisere 
sykefraværsarbeidet. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 05.09.2019 skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær i Re kommune».  
 
Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 05.09.2019 om 
oppfølgingen av revisors anbefalinger.  
 
 
Møtebehandling 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor i Vestfold kommunerevisjon, delte ut en 
presentasjon av forvaltningsrevisjonsrapporten og gjennomgikk denne. 
Kontrollutvalget kommenterte rapporten og diskuterte saken. Revisor besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sykefravær i Re kommune»:  
 

1. Re kommune bør revidere gjeldende overordnede rutine for oppfølging av 
sykefravær, slik at nye satsningsområder som bruk av arbeidsmetoden «Tett 
på» og funksjonsvurderingsskjema kommer tydelig til uttrykk i rutinen.  

2. Re kommune bør vurdere om de i tilstrekkelig grad har fulgt opp tiltak i 
etterkant av revisjonsrapport fra 2009.  

3. Re kommune bør ved eventuell utarbeidelse av ny IA-handlingsplan sørge for 
at denne blir koblet til kommunens øvrige arbeid med sykefraværsoppfølging.  

4. Kommunen bør implementere handlingsplanen til prosjektet «Tett på», og 
sørge for å ha tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere måloppnåelse.  

5. Re kommune bør vurdere om de kan benytte funn fra revisors 
spørreundersøkelser i det videre arbeidet med sykefraværsoppfølging. 

 
Kontrollutvalget registrerer at det er igangsatt arbeid på området, og at revisors 
spørreundersøkelse vil gå inn i det videre arbeidet med å systematisere 
sykefraværsarbeidet. Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 05.09.2019 skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær i Re kommune».  
 
Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 05.09.2019 om 
oppfølgingen av revisors anbefalinger.  
 
 
 
 

36/18 Revisor orienterer 08.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 36/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Linn Karlsvik, daglig leder i Vestfold kommunerevisjon, orienterte om fordelingen 
mellom postene i budsjettet vedrørende Vestfold kommunerevisjon for 2019. 
Regnskapsrevisor Mette Holmen la frem fellesnemndas regnskap pr. september 
2018 og kommenterte dette. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
 
 
 

37/18 Møteplan 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 37/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Følgende møteplan for kontrollutvalget vedtas for 2019:  
 
Torsdag 14. februar 2019 
Torsdag 28. mars 2019 
Torsdag 8. mai 2019 
Torsdag 26. september 2019 
Torsdag 14. november 2019 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte forslaget til møteplan.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Følgende møteplan for kontrollutvalget vedtas for 2019:  
 
Torsdag 14. februar 2019 
Torsdag 28. mars 2019 
Torsdag 8. mai 2019 
Torsdag 26. september 2019 
Torsdag 14. november 2019 
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38/18 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende saksbehandling 
ved kjøp av Revetal Søndre AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 38/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte den oversendte henvendelsen vedrørende 
saksbehandling ved kjøp av Revetal Søndre AS. Det ble foreslått å invitere 
rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om saksbehandlingen, samt 
at rådmannen fremlegger en tidslinje over saksgangen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til henvendelse datert 29.10.2018, og inviterer rådmannen til 
kontrollutvalgsmøtet 14.02.2019 for å orientere om saksbehandlingen knyttet til kjøp 
av Revetal Søndre AS. Kontrollutvalget ber om at rådmannen oversender en oversikt 
over tidslinjen i saksgangen til sekretariatet innen 29.01.2019.  
 
 
 
 

39/18 Referatsaker 08.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 39/18 

 
 

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

• NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30. – 31. januar 2019 
 
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte kort om konferansen.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering.  
 
 
 
 

40/18 Eventuelt 08.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 08.11.2018 40/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble foreslått at rapporten etter Revac-brannen blir lagt frem som referatsak i 
neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Evalueringsrapporten om brannen på Revac legges frem som referatsak i 
kontrollutvalgsmøtet 14.02.2019.  
 
 
 
Kontrollutvalgsmøtet ble avsluttet kl. 21:15.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 14.02.2019 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 09.11.2018  
 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie  
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 


