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Arkivsak-dok. 17/00202-45 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 41/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN 11.09.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.09.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.09.2018 

 
Saksframstilling: 
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  MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i  Færder 
 
Dato: 11.09.2018 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 17/00202 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Anne Marie Indseth, nestleder 
Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 
Dag Erichsrud, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Færder kommune, kommunaldirektør for «Oppvekst og 

kunnskap», Christian Thaulow, til stede ved presentasjonen 
Færder kommune, kommunaldirektør for «Helse og omsorg», 
Hilde Kari Maugesten, til stede sak 34/18 
KPMG, forvaltningsrevisor Kaia Christina Grahm-Haga  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.00, og kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. 
Kommunaldirektør Christian Thaulow holdt en presentasjon om Oppvekst og 
kunnskapssektoren før utvalget begynte på de ordinære sakene. Det ble opplyst at 
kommunaldirektør for Helse og omsorg, Hilde Kari Maugesten var invitert til 
kontrollutvalget for å presentere en rapport som hovedutvalget hadde bestilt og fikk 
lagt frem 05.09.2018. Sak 34/18 ble flyttet og behandlet før sak 37/18. Det var ingen 
merknader til innkallingen eller sakene. Det ble meldt to saker under eventuelt. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

33/18 17/00202-
38 Godkjenning av protokoll av 19.06.2018 2 
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34/18 18/00123-1 
Behandle prosjektplan "Tjenestetilbudet innenfor 
helse- og omsorgssektoren samsvarer med 
innbyggernes behov" 

3 

35/18 18/00022-9 Overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018 4 

36/18 18/00121-1 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019 5 

37/18 18/00022-7 Revisors uavhengighetserklæring 2018 6 

38/18 18/00124-1 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle 7 

39/18 18/00025-
26 Referatsaker 7 

40/18 18/00024-
17 Eventuelt 8 

    

 
 
Saker til behandling 

33/18 Godkjenning av protokoll av 19.06.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 33/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.06.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
Protokollen fra forrige kontrollutvalgsmøte den 19.06.2018 ble gjennomgått, og 
kontrollutvalgsleder bemerket at kontrollutvalget ikke hadde fått noen invitasjon til 
skjærgårdsbefaringen 15.08.2018. Rådmannen har beklaget at utvalget ikke var 
informert.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.06.2018 godkjennes. 
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34/18 Behandle prosjektplan "Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 34/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fremlagt prosjektplan fra KPMG vedrørende «Tjenestetilbudet innenfor helse- og 
omsorgssektoren samsvarer med innbyggernes behov» godkjennes med bruk av 
inntil  390 timer som dekkes innenfor budsjettet 2018.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
 
1.  I hvilken grad er det samsvar mellom eksisterende behov for demenstjenester og 
kommunens demenstjenestetilbud?  

Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner:  
a. Kjenner kommunen eksisterende behov og hva er behovet?  
b. Hvilke tjenester tilbyr kommunen?  
c. Har kommunen kapasitet til å dekke eksisterende behov?  
d. Har kommunen kompetanse til å dekke eksisterende behov?  

 
Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  

 
2. I hvilken grad etterleves pålagte kvalitetskrav for demenstjenestene?  
I denne problemstillingen vil vi kartlegge kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring.  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 60 timer  
 
3. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av tilbudet 
til demensrammede?  
Estimert timeomfang for problemstillingen: 40 timer  
  
4. Kommunens planverk: 

a. I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som 
planmessig og strukturert?  

b. I hvilken grad er det utredet og planlagt for:  
i. Ulike behandlingsformer / ulike typer av tjenestetilbud  
ii. Bruk av institusjonsplasser versus dagtilbud/polikliniske tilbud, 
 herunder 1. behov for institusjonsplass og 2. behov for omsorgsboliger  
iii. Faktisk bruk av velferdsteknologi  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
5. Samarbeid mellom kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. 

a. I hvilken grad etterleves samarbeidsavtalene mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen når det gjelder demenspasienter?  
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b. I hvilken grad etterleves føringene for samarbeidet med fastlegene når det 
gjelder demenstjenester.  

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer  
 
Kontrollutvalget ber om at revisjonen leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse innen 28.11.2018 til sekretariatet for behandling i kontrollutvalgsmøtet 
11.12.2018. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten informerte om rapporten hovedutvalget 
hadde bestilt. Rapporten ble gjennomgått, og det ble vist til statistikker samt 
sammenligninger med andre kommuner. Det ble videre vist til problemstillinger som 
er aktuelle innenfor hjemmetjenesten og langtidsplasser på sykehjem. 
Forvaltningsrevisor orienterte om prosjektplanen, og nye problemstillinger ble 
diskutert. Utvalget var enige om at prosjektplanen må revideres i forhold til de 
opplysninger som var kommet frem fra kommunaldirektøren og rapporten. KPMG 
utarbeider en ny prosjektplan som sendes på høring til kontrollutvalgsmedlemmene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om en revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren samsvarer med innbyggerens 
behov». KPMG leverer revidert prosjektplan innen 20.09.2018 til sekretariatet. 
 
 
 
 
 
35/18 Overordnet revisjonsstrategi, revisjonsplan 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 35/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om overordnet revisjonsstrategi 2018, og revisjonsplanen tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i planen. Saken ble diskutert. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors informasjon om overordnet revisjonsstrategi 2018, og revisjonsplanen tas til 
orientering. 
 
 
 
 
 
36/18 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 36/18 

 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.476.000,- i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Totale revisjonstjenester kr 1.000.000,- fordelt som følger:      

• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller   kr 360.000 
• Forvaltningsrevisjon,  

selskapskontroll, overordnet analyser   kr 577.000 
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 

i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr  63.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr 276.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 100.000 
 Andre driftsutgifter/ 

kjøp av andre tjenester  kr 100.000   kr 200.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr     1.476.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem budsjett for tilsyn og kontroll 2019. Det ble informert om 
endringer i budsjett fra tidligere år. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.476.000,- i budsjett 2019 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
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Totale revisjonstjenester kr 1.000.000,- fordelt som følger:      
• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller   kr 360.000 
• Forvaltningsrevisjon,  

selskapskontroll, overordnet analyser   kr 577.000 
• Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse 

i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr  63.000 
 

Sekretariatstjenester fra VIKS      kr 276.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
 Møtegodtgjørelse (fast)   kr 100.000 
 Andre driftsutgifter/ 

kjøp av andre tjenester  kr 100.000   kr 200.000            
Sum Tilsyn og kontroll        kr     1.476.000      
 
Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret 
 
 
 
 
37/18 Revisors uavhengighetserklæring 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 37/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2018 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2018 tas til orientering. 
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38/18 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 38/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder foreslo at saken «Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle» ble 
utsatt. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Saken ble utsatt til kontrollutvalgsmøte den 11.12.2018. 
 
 
 
 
39/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 39/18 

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

• Vestfold kommunerevisjon vedrørende revisjonsoppdrag 2019, skriv av 
31.07.2018 

• Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2018-2019 ble vedtatt som 
fremlagt fra kontrollutvalget i kommunestyrevedtak 105/18 

• Brøtsøbruddet AS – Færder kommunes eierstrategi i selskapet ble behandlet i 
kommunestyret, og kommunens eierskap opphører jfr. kommunestyrevedtak 
106/18. 

 
Det ble vist til vedleggene i referatsakene. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
40/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.09.2018 40/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Protokoll fra styremøte i VIKS  
Sekretariatet gjennomgikk sakene som ble behandlet på styremøtet 27.08.2018. 
Kontrollutvalgsleder informerte om forespørsel om sammenslåing fra styret i 
Telemark kontrollutvalgssekretariat.  
 
Møteinnkalling på kommunens nettsider 
Kontrollutvalgsmedlem Gry Dillan tok opp at det så ut til at ikke alle dokumentene 
vedrørende innkalling og saker til møtet 11.09.2018 var lagt ut på kommunens 
nettside. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Sakene ble tatt til orientering. 
 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget er 11. desember 2018, kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 12.09.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 



42/18 Orientering fra administrasjon om rutiner for personvernreglene  - 18/00151-1 Orientering fra administrasjon om rutiner for personvernreglene  : Orientering fra administrasjon om rutiner for personvernreglene
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Arkivsak-dok. 18/00151-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 42/18 
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJON OM RUTINER FOR 
PERSONVERNREGLENE  

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriv om nye personvernregler fra 2018, hva betyr det for din virksomhet? 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet i tidligere Nøtterøy kommune i desember 2017 ble de nye 
personvernreglene som skulle gjelde fra 25.05.2018 diskutert. På dette det 
tidspunktet ble Nøtterøy og Tjøme kommuner slått sammen til Færder kommune. 
 
På bakgrunn av den hektiske og krevende tiden kommunene var inne i ble utvalget 
enig om at høsten 2018 var et mer passende tidspunkt og motta en orientering. 
Rådmannen skal orientere om Færder kommunes organisering og rutiner 
vedrørende de nye personvernreglene som har nye plikter for kommunen. 
 
Rådmannen er invitert for å orientere kontrollutvalget om saken. 
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Arkivsak-dok. 18/00115-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 43/18 
ORIENTERING OM FORVALTNINGSPROSJEKTET "HELSE OG 
OMSORG - TJENESTETILBUD OG BEHOV INNEN 
DEMENSOMSORGEN"  

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagt redigert prosjektplan fra KPMG den 24.09.2018 vedrørende «Helse og 
omsorg – tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen» godkjennes med bruk av 
inntil  390 timer som dekkes innenfor budsjettet 2018.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 

1.I hvilken grad er det samsvar mellom kommunens demenstjenestetilbud og 
innbyggernes behov for demenstjenester?  

Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner:  

a. Kommunens tjenestetilbud til demente  
b. Innbyggernes behov for tjenester  
c. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av 
tilbudet til demensrammede?  

2. I hvilken grad etterleves kvalitetskrav for tjenestene som er en del av 
tjenestetilbudet til demente?  

I denne problemstillingen vil revisjonen kartlegge om kommunens tjenester til 
demente etterlever kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring og andre sentrale plandokumenter/veiledere på området (både 
nasjonale og kommunale). Problemstilling fokuserer i første rekke på tjenestetilbudet 
som gis til hjemmeboende demente.  

3. I hvilken grad sikrer kommunen at det gis et tilbud som er forsvarlig og på beste 
effektive omsorgsnivå (lavest mulig nivå i omsorgstrappen) til demente? 

 a. Omfang og bruk av tjenestetilbud 

 i. Ulike typer hjemmetjenester til demente  
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ii. Andre typer tilbud til demente som dagtilbud  

iii. Velferdsteknologi  

iv. Omsorgsboliger  

v. Institusjonsplasser  

b. Hvilke rutiner har kommunen for tildeling av hjemmebaserte og 
institusjonsbaserte tjenester til demente?  

c. I hvilken grad blir effektiv ressursutnyttelse tatt hensyn til ved tildeling av 
tjenester?  

d. Hvordan sikrer kommunen at tildeling av tjenester er basert på og tilpasset 
brukerne sine egne behov og ressurser, samtidig som at tjenestetildelinger 
understøtter BEON- prinsippet?  

 
4. Hvordan planlegger kommunen dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene for 
demente i fremtiden? 

a. 
I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som planmessig og 
strukturert? (Herunder analyse og planlegging opp imot befolkningsendring og 
sykdomsutvikling)  
b. 
I hvilken grad er det utredet og planlagt for ulike behandlingsformer / ulike typer  
av tjenestetilbud? (herunder dagtilbud, hjemmetjenester, omsorgsboliger,  
institusjonsplasser, utnyttelse av velferdsteknologi)  
c.  
I hvilken grad er det utredet og planlagt for bruk av velferdsteknologi  

 
 

Kontrollutvalget ber om at KPMG leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse i månedskifte januar/februar 2019 til sekretariatet for behandling i 
kontrollutvalgsmøtet 26.02.2019. 
 
Vedlegg:  
Revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Helse og omsorg – 
tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen». 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 19. juni 2018 bestilte utvalget en prosjektplan til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren 
samsvarer med innbyggernes behov» i sak 29/18.  
 
På kontrollutvalgsmøtet i september, sak 34/18, ble utvalget informert av 
kommunaldirektør Hilde Kari Maugesten om en rapport hovedutvalget hadde bestilt. 
Rapporten ble gjennomgått, og det ble vist til statistikker samt sammenligninger med 
andre kommuner. Det ble videre vist til problemstillinger som er aktuelle innenfor 
hjemmetjenesten og langtidsplasser på sykehjem. Forvaltningsrevisor orienterte om 
prosjektplanen, og nye problemstillinger ble diskutert. Utvalget var enige om at 
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prosjektplanen måtte revideres i forhold til de opplysninger som var kommet frem fra 
kommunaldirektøren og rapporten. 
 

KPMG utarbeidet en ny prosjektplan som ble sendt på høring til 
kontrollutvalgsmedlemmene 24.09.2018, og alle samtykket til den nye 
prosjektplanen. Den redigerte prosjektplanen hadde fått endret prosjektnavn til 
«Helse og omsorg – tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen». Levering av 
rapporten er avtalt i månedskifte januar/februar 2019 med bruk av inntil 390 timer. 
Totalt 390 timer er inklusiv arbeidet med endringene i prosjektplanen slik 
kontrollutvalget har bedt om. Forvaltningsprosjektets kostnader dekkes innenfor 
kontrakten og budsjettet 2018. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom 
tjenestetilbudet og behov innenfor helse- og omsorgsektoren. Rapporten er rettet mot 
tjenester til personer med demens, herunder bruk av omsorgstrappen, og særlig mot 
tilbudet som gis mens disse brukerne fremdeles bor hjemme. I tillegg vil kommunens 
planarbeid vedrørende dimensjonering av tjenesten for fremtiden bli vurdert. 
 
Revisor har bekreftet at eventuelt gap mellom kommunens tilbud og innbyggernes 
behov vil bli besvart under problemstilling 1. Dette selv om det ikke er listet opp som 
et konkret punkt i problemstillingene. Revisor har også bekreftet at tillitsvalgt også vil 
bli interjuvet i forbindelse med faktainnhentingen. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten skal inneholde valgte problemstillinger som følger: 
 

1. I hvilken grad er det samsvar mellom kommunens demenstjenestetilbud og 
innbyggernes behov for demenstjenester?  

Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner:  

a. Kommunens tjenestetilbud til demente  
b. Innbyggernes behov for tjenester  
c. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av 
tilbudet til demensrammede?  

 

2. I hvilken grad etterleves kvalitetskrav for tjenestene som er en del av 
tjenestetilbudet til demente?  

 
I denne problemstillingen vil revisor kartlegge om kommunens tjenester til demente 
etterlever kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring og andre sentrale plandokumenter/veiledere på området (både 
nasjonale og kommunale). Problemstilling fokuserer i første rekke på tjenestetilbudet 
som gis til hjemmeboende demente.  

 

3. I hvilken grad sikrer kommunen at det gis et tilbud som er forsvarlig og på beste 
effektive omsorgsnivå (lavest mulig nivå i omsorgstrappen) til demente? 
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 a. Omfang og bruk av tjenestetilbud 

 i. Ulike typer hjemmetjenester til demente  

ii. Andre typer tilbud til demente som dagtilbud  

iii. Velferdsteknologi  

iv. Omsorgsboliger  

v. Institusjonsplasser  

b. Hvilke rutiner har kommunen for tildeling av hjemmebaserte og institusjonsbaserte 
tjenester til demente?  

c. I hvilken grad blir effektiv ressursutnyttelse tatt hensyn til ved tildeling av tjenester?  

 
d. Hvordan sikrer kommunen at tildeling av tjenester er basert på og tilpasset 
brukerne sine egne behov og ressurser, samtidig som at tjenestetildelinger 
understøtter BEON- prinsippet?  
 
 
4. Hvordan planlegger kommunen dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene for 
demente i fremtiden? 

a. 
I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som planmessig og 
strukturert? (Herunder analyse og planlegging opp imot befolkningsendring og 
sykdomsutvikling)  
b. 
I hvilken grad er det utredet og planlagt for ulike behandlingsformer / ulike typer  
av tjenestetilbud? (herunder dagtilbud, hjemmetjenester, omsorgsboliger,  
institusjonsplasser, utnyttelse av velferdsteknologi)  
c.  
I hvilken grad er det utredet og planlagt for bruk av velferdsteknologi?  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjon innen tjenestetilbudet for helse og omsorg er et prioritert område i kommunens plan for 
forvaltningsrevisjon 2018-2019. Risikoen er vurdert som middels og konsekvensen som høy.  

Kontrollutvalget har i sak 29/18 bedt KPMG utarbeide et forslag til prosjektplan til forvaltningsrevisjon 
knyttet til tjenestetilbudet til demente innenfor helse og omsorgssektoren – om dette samsvarer med 
innbyggernes behov. 

Kontrollutvalget behandlet i sak 34/2018 i møte 11.9.2018 prosjektplanen. I lys av nye opplysninger fa 
kommunen ble det det vedtatt at prosjektplanen skulle revideres i forhold til de opplysninger som fremkom 
under møtet, særlig med tanke på fremlagt rapport av kommunaldirektøren for Helse og omsorg, slik at 
eventuelt overlapp mellom rapportene blir redusert og nytteverdien størst mulig. Ny revidert prosjektplan 
fremlegges for KU på skriftlig høring september 2018 

1.2 Forarbeid 
Det er et mål å etablere en god prosjektplan som oppstiller relevante og vesentlige problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen, samt utlede og utarbeide gode revisjonskriterier. I arbeidet med prosjektplanen har vi 
gjennomført noe dokumentanalyse. Blant annet følgende dokumenter innhentet og gjennomgått: 
 

 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 

 Analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten 2016, publikasjon 3/17. Helsedirektoratet.  

 Aktivitetshåndbok; fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet, IS1592 

 Demensplan 2020, et mer demensvennlig samfunn. Helse og omsorgsdepartementet, 12/2015 

 Kommunens helse og omsorgsplaner 2018-2021 

 Tjenesteanalyse av kommunalområdet institusjon og omsorgsboliger 
 
I den følgende delen presenterer vi kort resultatet av den forberedende analysen, vår tolking av 
informasjonen og anbefaling til fokus i revisjonen.  

I den overordnede analysen forut for plan for forvaltningsrevisjon kommer det frem at kommunen har 
utfordringer med demografien. Det er en økning i antall eldre og i behovene for helse- og omsorgstjenester. 
Tilgangen på kvalifisert personell er begrenset og det er økende konkurranse om arbeidskraften. Det er i 
tillegg en økende andel eldre arbeidstagere. 

I Færder kommunes kommuneplan er det omtalt at det skal gis et balansert tilbud mellom 
institusjonsplasser og hjemmetjenester, og at det skal tilrettelegges for at innbyggerne skal kunne bo 
hjemme. Av planen fremgår det at det er relativt mange eldre som får institusjonsplass tidlig i kommunen 
sammenlignet med landet for øvrig, og etterlyser tiltak som sikrer økt behandling i hjemmetjenesten og 
behandling på lavest mulig omsorgsnivå. I den forbindelse vil det viktig for kommunen å vurdere 
dimensjonering av tjenestene og kapasiteten, bruk av velferdsteknologi og tilrettelegging/veiledning i 
hjemmet for å redusere behovet for institusjonsplasser. 

I kontrollutvalgets diskusjoner ble det tatt opp at det er en mulig risiko for at innbyggere med demens ikke 
får et godt nok tilrettelagt tilbud og at kommunens tjenestetilbud ikke samsvarer med innbyggernes behov.  

Det er antatt at antallet innbyggere i Norge med demens vil øke fremover. Færder kommune har en 
aldrende befolkning, og det er naturlig å anta at behovet for pleie og omsorg til brukere med demens vil øke 
fremover, både som følge av en aldrende befolkning og at levealderen øker.  
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Personer med demens har rett på helse- og omsorgstjenester basert på behov for bistand og evne til å 
mestre eget liv. De fleste tjenester til personer med demens ytes av kommunen. Eksisterende pleie og 
omsorgstilbud er i varierende grad tilrettelagt for brukere med demens. Færder kommune har imidlertid 
opprettet demenskoordinator/team og har et eget aktivitetstilbud til brukere med demens. Et godt tilrettelagt 
tilbud til både eldre og yngre med demens er viktig både for den enkelte bruker og for pårørende, og har 
stor betydning for livskvaliteten. I tillegg vil riktig tilrettelegging kunne utsette behovet for heldøgns omsorg.   

Ser en til kommunens helse og omsorgsplaner for 2018-2021 går det frem, hva gjelder demens, at "det 
finnes ikke sikre tall på hvor mange som er rammet av demenssykdom i Færder kommune. Det er grunn til 
å anta at forekomsten av demenssykdom er den samme som i landet for øvrig. Det innebærer at 350 
personer i Færder har sykdommen. Rundt 100 av disse bor i institusjon. Mange av de eldre som får 
hjemmetjenester har demenssykdom. Om lag 50 nye personer/ familier rammes hvert år. Antallet 
demenssyke i kommunen forventes å være 650 i 2040. Demenssyke i Færder får normalt diagnosen etter 2 
år med symptomer. Et sykdomsforløp varer rundt 8-10 år og avsluttes i de fleste tilfeller i sykehjem de 3 
siste årene av livet i Færder kommune. Dette til forskjell fra i resten av landet der botiden på sykehjem er 2 
år. 

Det går videre frem et oppsummert utfordringsbilde: 
• "Tiden etter demensdiagnosen oppleves som ”et sort hull”  
• For sen diagnostisering og mangler i faglig oppfølging etter diagnose  
• Behov for bedre tilrettelagte helse- og omsorgstjenester, aktivitetstilbud og støtte og avlastning 

for pårørende  
• Personer med demens opplever i for liten grad at de selv får være med og ta avgjørelser som 

angår dem." 

Demensplaner og analyser fra Helsedirektoratet 

Fra Helse og omsorgsdepartementets Demensplan2020 går det frem at Demensplan 2020 skal bidra til å 
utvikle gode, fleksible og tilpassede kommunale helse- og omsorgstjenester med fokus på forebygging, 
diagnostisering til rett tid og oppfølging etter diagnose. Demensplan 2020 skal ha fokus på tiltak som kan 
settes inn før det blir nødvendig med heldøgnstilbud og som kan støtte og avlaste pårørende. Videre heter 
det:   
 

"Med bakgrunn i brukeres og pårørendes behov, uløste utfordringer fra dagens plan (2015) og ny 
kunnskap har Demensplan 2020 seks strategiske grep:  
• Selvbestemmelse, involvering og deltakelse  
• Forebygging  
• Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose  
• Aktivitet, mestring og avlastning  
• Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud  
• Forskning, kunnskap og kompetanse.  

 
Strategiene og tiltakene i Demensplan 2020 skal bidra til å sette demensutfordringer på dagsorden 
i kommunenes ordinære planarbeid. Målet er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging av 
lokalsamfunn og omgivelser, samt dimensjonering og kvalitetsutvikling av tjenester til et økende 
antall personer med demens og deres pårørende." 

 
I planen er og samarbeidet mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten 
omtalt, herunder at spesialisthelsetjenesten har sentrale oppgaver både knyttet til utredning, diagnostisering 
og behandling av demens. Diagnostikk er en tverrfaglig oppgave og forutsetter både kapasitet og 
kompetanse i tjenestene, i tillegg til godt samarbeid mellom flere medisinske spesialiteter og ulike typer 
helsepersonell. Gjennom de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene skal samarbeidet om pasienter konkretiseres. Videre skal spesialisthelsetjenestens 
lovbestemte veiledningsplikt overfor kommunene følges opp. Målet er å møte personer med demens sitt 
behov for helse- og omsorgstjenester på en helhetlig og koordinert måte. 
 
Helsedirektoratets analyse av utviklingstrekk i omsorgstjenesten 2016 viser til at Demensplanen er basert 
på en erkjennelse av at dagens tilbud ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for denne gruppen, samt at gruppens 
forekomst øker i de kommende år. Det er nødvendig å utvikle tjenester som kan utsette 
institusjonsinnleggelse, men også samtidig tilpasse omsorgsboliger og institusjonsplasser i kommunene til 
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denne pasientgruppen. Dette vil legge beslag på ressurser som ikke nødvendigvis vil bli synliggjort i form av 
flere institusjonsplasser, men gi ett bedre tilrettelagt døgntilbud for eldre med demenslidelser. 
 
Videre fremgår det av Helsedirektoratets analyse at: 

"Selv om dagaktivitetstilbud for personer med demens var et sentralt tiltak i Demensplan 2015, 
tyder undersøkelser på at tiltaket ennå ikke i tilstrekkelig grad tilbys og blir benyttet av personer 
med demens. Tjenester som gis i hjemmet bør også i større grad tilpasses behovene til personer 
med demens og deres pårørende for å sikre at dette «trinnet i omsorgstrappen» - før det gis 
heldøgns omsorgstjenester - blir tilstrekkelig utnyttet."  

 
"Ifølge Demensplan 2020 er det et mål at personer med demens skal få muligheter til å leve et 
aktivt liv, og pårørende skal gis støtte og avlastning. Dette forutsetter både individuelt tilrettelagte 
tjenester og avlastning i hjemmet og tilbud om aktiviteter på dagtid. Personer med demens som bor 
hjemme har i liten grad fått tjenester i hjemmet, undersøkelser viste at denne gruppen i snitt hadde 
4 timer hjemmesykepleie pr uke før innleggelse i sykehjem/institusjon."  

 
"Dagaktivitetstilbud er en kommunal tjeneste som skal stimulere og aktivisere hjemmeboende 
personer med demens, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. I tillegg skal det bidra til 
nødvendig avlastning for de nærmeste pårørende. Når Demensplan 2020 er gjennomført skal 
kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med 
demens. Tidligere undersøkelser har vist at 71 prosent av kommunene tilbyr dagaktivitetstilbud for 
personer med demens og at det var i alt 6300 personer som fikk tilbudet. Det er store variasjoner 
mellom fylkene. Innhold og formål i de kommunale dagaktivitetstilbudene vil kunne variere, både ut 
fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.44 prosent av 
hjemmeboende personer med registrert demens i IPLOS mottok dagaktivitetstilbud i løpet av 2015. 
Andelen varierer litt mellom aldersgruppene, med 46 prosent i aldersgruppen 80-89 år og 41 
prosent blant de under 66 år." 

 

1.3 Forslag til tilnærming i forvaltningsrevisjonen 
Basert på foreliggende informasjon og kontrollutvalgets ønsker foreslår vi at det gjennomføres en 
forvaltningsrevisjonen vedrørende tjenestetilbudet til personer rammet av demens. 

Forvaltningsrevisjonen bør undersøke vurdere flere dimensjoner vedrørende kommunens tilbud til 
innbyggere med demens; herunder innholdet i kommunens tjenestetilbud, innbyggernes behov, kvalitet i 
tjenestene, om tilbudet er forsvarlig og ressurseffektivt, samt innretting og dimensjonering av fremtidig 
tjenestetilbud. 

Under problemstillinger (punkt 2.2) har vi foreslått fire hovedproblemstillinger. Hver av problemstillingene 
har ett anslag for timeforbruk.  
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2. Formål, problemstillinger og kriterier  

2.1 Formål og avgrensning 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov 
innenfor helse og omsorgssektoren. Revisjonen er rettet mot tjenester til personer med demens, herunder 
bruk av omsorgstrappen, og særlig inn mot tilbudet som gis mens disse brukene fremdeles bor hjemme. I 
tillegg vil kommunens planarbeid vedrørende dimensjonering av tjenesten for fremtiden bli vurdert.  

Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom det avdekkes mangler og forbedringsområder. 
 
Forvaltningsrevisjonen fokuserer på tjenester gitt til hjemmeboende demente. 
 
 

2.2 Problemstillinger 
Det foreslås å fokusere på følgende fire problemstillinger i undersøkelsen:  

 

1. I hvilken grad er det samsvar mellom kommunens demenstjenestetilbud og innbyggernes behov for 
demenstjenester?  
 
Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner: 

a. Kommunens tjenestetilbud til demente 
b. Innbyggernes behov for tjenester 
c. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av tilbudet til 

demensrammede?  
 

Estimert timeomfang for problemstillingen: 90 timer 

 
2. I hvilken grad etterleves kvalitetskrav for tjenestene som er en del av tjenestetilbudet til demente? 

I denne problemstillingen vil vi kartlegge om kommunens tjenester til demente etterlever 
kvalitetskrav slik disse fremkommer i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring og andre 
sentrale plandokumenter/veiledere på området (både nasjonale og kommunale). 
Problemstilling fokuserer i første rekke på tjenestetilbudet som gis til hjemmeboende 
demente.   

Estimert timeomfang for problemstillingen: 80 timer 

 

3. I hvilken grad sikrer kommunen at det gis et tilbud som er forsvarlig og på beste effektive 
omsorgsnivå (lavest mulig nivå i omsorgstrappen) til demente? 

a. Omfang og bruk av tjenestetilbud 
i. Ulike typer hjemmetjenester til demente 
ii. Andre typer tilbud til demente som dagtilbud 
iii. Velferdsteknologi 
iv. Omsorgsboliger 
v. Institusjonsplasser 

b. Hvilke rutiner har kommunen for tildeling av hjemmebaserte og institusjonsbaserte 
tjenester til demente?  

c. I hvilken grad blir effektiv ressursutnyttelse tatt hensyn til ved tildeling av tjenester?  
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d. Hvordan sikrer kommunen at tildeling av tjenester er basert på og tilpasset brukerne sine 
egne behov og ressurser, samtidig som at tjenestetildelinger understøtter BEON- 
prinsippet1? 

 
Estimert timeomfang for problemstillingen: 110 timer 
 

 
 

4. Hvordan planlegger kommunen dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene for demente i 
fremtiden?  

a. I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som planmessig og 
strukturert? (Herunder analyse og planlegging opp imot befolkningsendring og 
sykdomsutvikling) 

b. I hvilken grad er det utredet og planlagt for ulike behandlingsformer / ulike typer av 
tjenestetilbud? (herunder dagtilbud, hjemmetjenester, omsorgsboliger, institusjonsplasser, 
utnyttelse av velferdsteknologi) 

c. I hvilken grad er det utredet og planlagt for bruk av velferdsteknologi 
 

Estimert timeomfang for problemstillingen: 80 timer 
 

I tillegg til estimert timeomfang for problemstillingene, totalt 360 timer, vil det tilkomme 30 timer til 
planlegging og utforming av opprinnelig prosjektplan og revidert plan. 

 

2.3 Revisjonskriterier 
Til problemstillingene oppstilles det revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand 
og/eller praksis i kommunen måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for 
kommunen. Sentrale kilder til å utlede revisjonskriterier vil være: 
 

 Kommuneloven, herunder § 23 om administrasjonssjefens internkontroll, samt god praksis for 
internkontroll hvor vi bygger på KS sin veileder, "Rådmannens internkontroll". 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Folkehelseloven 

 Sosialtjenesteloven 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenester 

 Demensplan 2015 og 2020 

 Kommunens helse og omsorgsplaner 2018-2021 

 Samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten 
 

 

                                                           
1 BEON står for "beste effektive omsorgsnivå". 
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3. Tilnærming og fremdriftsplan 

3.1 Metode  
Forvaltningsrevisjonen bør undersøke vurdere flere dimensjoner vedrørende kommunens tilbud til 
innbyggere med demens; herunder innholdet i kommunens tjenestetilbud, innbyggernes behov, kvalitet i 
tjenestene, om tilbudet er forsvarlig og ressurseffektivt, samt innretting og dimensjonering av fremtidig 
tjenestetilbud. 

For å kunne besvare problemstillingene vil vi benytte statistikk, dokumentanalyse og intervju.   

I første omgang vil vi samle inn relevant statistikk og annen dokumentasjon fra kommunen. Vi vil innhente 
og gjennomgå dokumentasjon som vil gi informasjon om problemstillingene, organisering og innholdet i 
kommunens tjenestetilbud, innbyggernes behov, kvalitet i tjenestene, om tilbudet er forsvarlig og 
ressurseffektivt, samt innretting og dimensjonering av fremtidig tjenestetilbud.  

Vi vil gjennomføre intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene er å få utfyllende 
informasjon og forklaringer til oversendt dokumentasjon. Relevante informanter vil blant annet være 
kommunaldirektør for helse- og omsorgsområdet, virksomhetsledere/ledernivå for dagtilbud, 
hjemmetjenesten, omsorgsboliger og institusjonsplasser samt minst en representant for de ansatte ved 
tillitsvalgt. Det vil også gjennomføres intervjuer med tildelingskontoret, demenskoordinator og kommunens 
demensteam.  Det vil også kunne være aktuelt å intervju andre ansatte som jobber innen helse og omsorg i 
kommunen, eksempelvis representert ved saksbehandlere og pleiepersonell. Valg av personer fra 
kommunen for intervju vil bli avtalt nærmere med kommunen. Det vil i tillegg være aktuelt å intervjue 
pasient og brukerombudet i Vestfold og representanter for brukergruppen gjennom representanter for 
brukerorganisasjoner. Ved gjennomføring av intervju utarbeides det intervjuguider. Fra hvert intervju skriver 
vi referat som vi sender til hver enkelt respondent til verifisering (gjennomlesing og eventuell korrigering). 
Svar fra respondenter analyseres og sammenstilles deretter med øvrig dokumentasjon.  

All innsamlet informasjon vurderes opp imot revisjonskriteriene, for at vi så gir svar til revisjonens 
problemstillinger. 

Det vil utarbeides en skriftlig sluttrapport som redegjør for undersøkelsen, funn og anbefalinger. Utkast til 
rapport vil sendes på høring til relevante aktører før det utarbeides en sluttrapport. Sluttrapportering til 
kontrollutvalget vil skje ved fremstilling av en revisjonsrapport. Rapporten vil leveres etter KPMGs 
standardmal for forvaltningsrevisjonsrapporter. Det vil være en rød tråd gjennom rapporten, og rapporten vil 
være kvalitetssikret og etterprøvbar.  

3.2 Aktivitets- og framdriftsplan 
Vi vil bruke det avtalte timeomfang på oppdraget, fordelt på hovedaktivitetene planlegging, gjennomføring 
og rapportering.  

Figuren under viser tentativ aktivitets- og framdriftsplan:  
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Oppstart foreslås i september/oktober etter godkjenning av prosjektplanen i KU. Oppstarts- og 
planleggingsfasen inkluderer oppstartsmøte med kommunen, detaljplanlegging av revisjonen, utarbeidelse 
av revisjonskriterier, første runde med dokumentinnhenting og intervjuplan. Datainnsamling og analyse vil 
bli gjennomført i perioden oktober til desember. Gjennomføringen inkluderer dokumentinnhenting, 
dokumentanalyse, forberedelse og gjennomføring av intervjuer, sammenstilling av informasjon og analyse, 
utarbeidelse av rapportutkast samt sluttsamtale med kommunen. Rapportarbeid og høring av rapporten vil 
skje i november og desember. Sluttførings/rapporteringsfasen inkluderer ferdigstillelse av rapport, 
høringsrunde samt utarbeidelse av revidert/endelig rapport samt levering av rapport til kontrollutvalget.  

Rapporten overleveres kontrollutvalgets sekretariat i januar 2019 i forkant av kontrollutvalgsmøtet i 
januar/februar 2019.  

Vårt forslag til plan for gjennomføring bygger på forutsetning om at kommunen oversender etterspurt 
dokumentasjon til oss innen rimelig tid, samt at vi får tilgang til personer, dokumentasjon og data. 

Februar

Faser + aktiviteter Ansvar 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6
1 Forberede     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

Forundersøkelse KPMG
Etablere prosjektplan KPMG
Godkjenning prosjektplan KU KPMG

2 Starte opp
Sende oppstartsbrev KPMG
Oppstartsmøte KPMG 
Dokumentliste KPMG 
Intervjuplan KPMG 

3 Gjennomføre
Dokumentanalyse og testing KPMG 
Intervjuguide KPMG 
Interjvu KPMG
Analyse KPMG
Kvalitetssikring KPMG
Rapportutkast KPMG

4 Rapport
Ferdigstille rapportutkast KPMG
Høring rapportutkast KPMG
Oversending av rapport KPMG
Presentasjon KU KPMG

September Oktober November Desember Januar
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4. Team og honorar 

4.1 Prosjektteam 
KPMG sitt team består av: 

 Oppdragsansvarlig: Director Ole Willy Fundingsrud. 

 Prosjektleder: Manager Kaia Grahm-Haga 

 Prosjektdeltaker: Senior associate Gunvor Hass 

 Prosjektdeltaker: Associate Håkon Lindberg 

 Prosjektdeltaker: Associate Magnus Hjellum 

 Prosjektdeltaker: Associate Magnus Nedrelid Heggen 
 

4.2 Honorar  
I henhold til avtale.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
.  
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Kontakt oss  
Ole Willy Fundingsrud 
Direktør 
T +47 40 63 96 92 
E ole.willy.fundingsrud@kpmg.no 
 
Kaia Grahm-Haga 
Manager 
T +47 970 93 852 
E kaia.grahm-haga@kpmg.no 
 

kpmg.no 
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services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG 
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Arkivsak-dok. 18/00152-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 44/18 
BYGGEREGNSKAP SANERING VA-MEDØ 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet/prosjektavslutning Sanering VA-Medø   
er behandlet. De totale kostnadene er kr 12.275.632,- som ga et totalt merforbruk på 
kr 3.775.632,-. Merforbruket er dekket i avslutning av årsregnskapet 2017 i tidligere 
Tjøme kommune. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet/prosjektavslutning Sanering VA-Medø   
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 12.275.632,- som ga er totalt 
merforbruket på kr 3.775.632,-. Merforbruket er dekket i avslutning av årsregnskapet 
2017 i tidligere Tjøme kommune. 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 20.06.2018 
Kortversjon, rådmannens innstilling  
Revisjonsuttalelse 06.07.2018 

 
 
Saksframstilling: 
Byggeregnskapet/prosjektavslutning Sanering VA-Medø   
 
Prosjektet gjelder separering av avløp, etablering av ny pumpestasjon for spillvann 
og etablering av ny vannledning i Medøveien på Tjøme. Prosjektet ble i sin helhet 
gjennomført av administrasjonen i tidligere Tjøme kommune. For å kunne separere 
eksisterende fellesledning for avløp og levere spillvann til renseanlegget i Bekkevika, 
har det vært nødvendig å etablere en ny pumpestasjon for spillvann.  
 
De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 12.275.632,-. Den totale samlede 
budsjettrammen var kr 8,5 millioner som ga et merforbruk kr 3.775.632,- i forhold til 
bevilget justert budsjettramme. Merforbruket er dekket inn i avslutning av 
årsregnskapet 2017 i tidligere Tjøme kommune. Merforbruket skyldes i hovedsak 
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2 

store utfordringer med grunnforhold som ikke var kjent før prosjektering og oppstart 
av anlegget. Prosjektet er finansiert ved lånemidler i tidligere Tjøme kommune.  
 
Prosjektet ble avsluttet 2017 og har ikke hatt utgifter i 2018. 
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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Merforbruk 
(Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2015 2016 2017 Samlet budsjett (Positivt)

42 Sanering VA Medø

32300 Kontraktsarbeid 0,00 1 317 846,00 4 834 754,00 6 152 600,00 8 500 000
32301 Tilleggsarbeider 0,00 64 170,00 52 338,00 116 508,00
32302 Andre kostnader 44 749,00 75 554,00 162 304,00 282 607,00
32303 Brannsikring 0,00 0,00 7 483,00 7 483,00
32306 Ikke-kontraktsarbeid 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00
32500 Materiell nyanlegg 0,00 389 360,00 0,00 389 360,00
32700 Konsulenttjenester 395 484,00 882 798,00 203 682,00 1 481 964,00

Sum avløp 440 233,00 2 879 728,00 5 260 561,00 8 580 522,00 8 500 000,00 -80 522,00

32300 Kontraktsarbeid 0,00 658 922,00 2 273 676,00 2 932 598,00
32301 Tilleggsarbeider 0,00 38 531,00 19 118,00 57 649,00
32302 Andre kostnader 7 288,00 4 765,00 0,00 12 053,00
32700 Konsulenttjenester 150 150,00 441 644,00 101 016,00 692 810,00

Sum vann 157 438,00 1 143 862,00 2 393 810,00 3 695 110,00 0,00 -3 695 110,00

Sum utgifter 597 671,00 4 023 590,00 7 654 371,00 12 275 632,00 8 500 000,00 -3 775 632,00

Bruk ubundne kap. Fond 0,00 0,00 -60 459,00 -60 459
Bruk av lån -597 671,00 -4 023 590,00 -7 593 912,00 -12 215 173 0

20.06.2018
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Til Frerder kommune 

KPMGAS 

Nordre Foksernd 14 
Postboks 150 
N-3201 Sandefjord

Telephone +47 04063
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Rapport om faktiske funn - lnvesteringsprosjekt Sanering VA Med0 

Vi har gjennomf0rt de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedr0rende Frerder 

kommunes investeringsprosjekt "Sanering VA Med0" pr 31.12.2017 som samlet viser en totalkostnad 

pa kr 12 275 632. Vart oppdrag ble utf0rt i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". 

Handlingene ble utf0rt kun for a bista dere i vurderingen av riktigheten av leverand0rgjelden og 

oppsummeres som f0lger: 

1. Vi har pasett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering,

behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende

rutiner for attestering og bokf0ring av prosjektutgifter.

2. Vi har pa stikkpr0vebasis pasett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med

faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

3. Vi har pa stikkpr0vebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet er i

overensstemmelse med vedtatt budsjett.

4. Vi har pa stikkpr0vebasis kontrollert enkelte bilag og pasett at utgiftene i prosjektregnskapet

er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Vi rapporterer vare funn nedenfor: 

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for

behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for

attestering og bokf0ring av prosjektutgifter

b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppf0rte prosjektutgifter samsvarer med faktisk

registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.

c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnel at budsjett oppf0rt i prosjektregnskapet er pa grunnlag

av vedtatt budsjett.

d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnel at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter

prosjektets art og er attestert og anvist.

Siden de ovenstaende kontrollhandlingene hverken utgj0r revisjon eller forenklet revisorkontroll i 

samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at prosjektregnskapet for 

investeringsprosjektet Sanering VA Medø ikke inneholder vesentlige feil. 

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and memb9f lirm of the KPMG network of independent 
member tirms affiliated with KPMG lnterna1ional Cooperatfve ("KPMG ln1ernational'"I. a Swiss entity. 

StatsautOJiserte revisorer - medtemmer av Den norske Revisorforening 

Offices in: 

Oslo 
Alta 
Arendal 

Bergen 
Bod0 

Elverum 
Finnsnes 

Grimstad 
Hamar 
Heugesund 
Knarvik 
Kristiansand 
leNik 
Moi Rana 

Molde Trondheim 
Nan,ik Tynset 
Sancinessj0en T011sbefg 
Stavanger Alesund 
Stord 
Streume 
Tromse 
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Avtalte kontrollhandlinger 

F.erder kommune 

Dersom vi hadde utf0rt tilleggshandlinger, eller hadde gjennomf0rt revisjon eller forenklet 

revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til var kunnskap 

og blitt rapportert til dere. 

Var rapport er utelukkende utarbeidet for det formal som er beskrevet i f0rste avsnitt i denne rapporten 

og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formal. Rapporten vedr0rer kun de kontoer 

og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapene for N0tter0y kommune som helhet 

Sandefjord, 6. juli 2018 

KPMG AS 

Siv Karlsen Moa 

Statsautorisert revisor 

S1de2 av2 
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 JournalpostID: 18/32527 
 Arkiv: FA-M00 

 
Saksbehandler: Tone Amundrud 
Telefon:  
Drift og anlegg 

 

Sanering VA-Medø - Prosjektavslutning 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for kommunalteknikk 10.10.2018 245/18 

Formannskap 17.10.2018 183/18 

 
 
Rådmannens innstilling 
 
 
1. Prosjektregnskap for prosjekt 42 «Sanering VA Medø» på kr. 12 275 632,- godkjennes. 
2. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 3 775 632,- eks mva. 
3. Merforbruk på Kr. 3 775 632,- ble dekket i avslutning av årsregnskapet for 2017 i tidligere Tjøme 

kommune. Prosjektet har ikke hatt utgifter i 2018. 

 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
 
Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i sitt neste møte i desember. Saken vil 
meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelse foreligger. 
 
 
 
 
Hovedutvalg for kommunalteknikk 10.10.2018: 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
HFK- 245/18 Vedtak: 
 
 
1. Prosjektregnskap for prosjekt 42 «Sanering VA Medø» på kr. 12 275 632,- godkjennes. 
2. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 3 775 632,- eks mva. 
3. Merforbruk på Kr. 3 775 632,- ble dekket i avslutning av årsregnskapet for 2017 i tidligere Tjøme 

kommune. Prosjektet har ikke hatt utgifter i 2018. 
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Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
 
Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i sitt neste møte i desember. Saken vil 
meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelse foreligger. 
 
 
 
 
Formannskap 17.10.2018: 
 
Behandling: 
 
Hovedutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
FS- 183/18 Vedtak: 
 

1. Prosjektregnskap for prosjekt 42 «Sanering VA Medø» på kr. 12 275 632,- godkjennes. 
2. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 3 775 632,- eks mva. 
3. Merforbruk på Kr. 3 775 632,- ble dekket i avslutning av årsregnskapet for 2017 i tidligere 

Tjøme kommune. Prosjektet har ikke hatt utgifter i 2018. 

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
 
Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i sitt neste møte i desember. Saken vil 
meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelse foreligger. 
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Vedlegg: 
42 Sanering VA Medø 
Revisorbekreftelse VA Medø 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av prosjekt med etablering av nye vann og avløpsledninger i Medøveien på 
Tjøme.  
 
Regnskapet til prosjekt 42 «Sanering VA - Medø» på kr. 12 275 632,- legges frem til godkjenning. 
 
Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i sitt neste møte i desember 2018. Saken 
vil meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelse foreligger. 

Innledning 
Prosjektet omfatter separering av avløp, etablering av ny pumpestasjon for spillvann og etablering av 
ny vannledning i Medøveien på Tjøme. Prosjektet ble i sin helhet gjennomført av administrasjonen i 
tidligere Tjøme kommune. 

Faktagrunnlag 
Medøveien hadde en eldre fellesledning for avløp som førte avløpsvann fra boliger og 
fritidseiendommer i Medøveien ut i Medøbukta. I tillegg har det vært behov for å erstatte 
eksisterende eldre vannledning men ny ledning med bedre kapasitet, samt legge ny vannledning i 
større deler av Medøveien. For å kunne separere eksisterende fellesledning for avløp og levere 
spillvann til renseanlegget i Bekkevika, har det vært nødvendig å etablere en ny pumpestasjon for 
spillvann. 

Prosjektet har omfattet planlegging, prosjektering og etablering av ca. 660 meter spillvannsledning, 
ca. 400 meter overvannsledning, ca. 660 meter vannledning, ca. 620 meter med pumpeledning for 
spilllvann og en ny pumpestasjon for avløp i Medøveien på Tjøme.  

Det nye anlegget fører nå spillvann fra Medøveien til Bekkevika renseanlegg, overvannsledning har 
utslipp til Medøbukta.    

Planlegging og prosjektering av prosjektet ble igangsatt i 2015 og utført av Rambøll AS. 
Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt Carl C Fon AS. Rambøll AS ble kontrahert til 
byggeledelse. Oppstart av anlegget var 2016 og anlegget ble ferdigstilt og overtatt 2017. Prosjektet 
ble planlagt, prosjektert og gjennomført av administrasjonen i tidligere Tjøme Kommune. 

Vurderinger 
Politisk behandling og finansiering av prosjektet i Tjøme kommune: 

Utvalg Saksnummer -
Budsjettår 

Årlig budsjett Budsjettramme 
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KS 090/13 -2014  1 000 000 8 000 000 

KS 077/14 -2015 8 456 000 8 500 000 

KS 096/15 -2016 8 000 000 8 500 000 

KS 117/16 -2017 6 000 000 8 500 000 

   

Samlet budsjett  8 500 000 

 

Prosjektet fikk første bevilgning i sak KS 090/13 med et budsjett på 1,0 mill. for 2014. 
Budsjettrammen ble satt til 8,0 mill. i denne saken. I sak KS 077/14 ble budsjett for 2015 satt til 8,456 
mill. og budsjettrammen ble økt med 0,5 mill. til 8,5 mill.. I sak KS096/15 ble budsjett for 2016 satt til 
8,0 mill og budsjettrammen på 8,5 mill opprettholdt.  KS 117/16 ble budsjett for 2017 satt til 6,0 mill, 
budsjettrammen på 8,5 mill ble opprettholdt. Bevilgningene definerte ikke andel til vann og avløp.  

Når Færder kommune overtok prosjektet i januar 2018 var anleggsarbeidene ferdigstilt og anlegget 
overtatt. Prosjektet hadde et merforbruk på ca. 3,8 mill. som ble dekket inn i avslutning av 
årsregnskapet for 2017 i tidligere Tjøme kommune. Merforbruket skyldes i hovedsak store 
utfordringer med grunnforhold som ikke var kjent før prosjektering og oppstart av anlegget. 

Prosjektet er finansiert ved lånemidler i tidligere Tjøme kommune. 
 
Folkehelse 
Prosjektet bidrar til å redusere mengde avløpsvann til Medøbukta og bedrer leveringssikkerhet for 
vann i Medøveien.  
 
Fremdrift  
Saken sluttbehandles i kommunestyret.  
 
Konklusjon 
Prosjekt 42 «Sanering VA- Medø», er ferdig og avsluttes økonomisk.  
 
Prosjektregnskap for prosjekt 42 «Sanering VA Medø» på kr. 12 275 632,- godkjennes. 
Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 3 775 632,- eks mva. 
Merforbruk på Kr. 3 775 632,- ble dekket i avslutning av årsregnskapet for 2017 i tidligere Tjøme 
kommune. Prosjektet har ikke hatt utgifter i 2018. 
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Arkivsak-dok. 18/00152-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 

   
 
 

SAK 45/18 
BYGGEREGNSKAP OSERØDVEIEN 49, VARDÅSVEIEN 1 - 11 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet/prosjektavslutning Oserødveien 49, Vardåsveien 1-11 – GBNR  
42/6 er behandlet. De totale kostnadene er kr 12.232.978,- som ga et totalt  
merforbruk på kr 2.377.978,-. Prosjektet er avsluttet med et låneopptak på  
kr 9.612.975,- som gir et mindreforbruk på kr 242.022,-. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet/prosjektavslutning Oserødveien 49, Vardåsveien 1-11 – GBNR  
42/6 er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 12.232.978,- som ga et 
totalt merforbruk på kr 2.377.978,-. Prosjektet er avsluttet med et låneopptak på  
kr 9.612.975,- som gir et mindreforbruk på kr 242.022,-. 
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 12.09.2018 
Kortversjon fra administrasjonen  
Revisjonsuttalelse 29.11.2018 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskapet/prosjektavslutning Oserødveien 49, Vardåsveien 1-11 – GBNR  
42/6.    
 
Prosjektet gjelder 6 frittstående småhus for vanskeligstilte med utfordringer i forhold 
til boevne. De robuste boligene er småhus bygget av Eventyrhus AS på oppdrag for 
tidligere Nøtterøy kommune.  
 
De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 12.232.978,-. Den totale samlede 
budsjettrammen var kr 9,8 millioner som ga et merforbruk kr 2.377.978,- i forhold til 
bevilget justert budsjettramme. Merforbruket forklares ved avskåret 
kompensasjonsrett fordi forutsetningene for prosjektet ble endret underveis. 
Tilskuddet fra Husbanken kompenserer for tapt mva kompensasjon. Prosjektet er 
finansiert ved lånemidler og tilskudd fra Husbanken.  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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 JournalpostID: 18/36340 

 Arkiv: GBNR-42/6, PRNR-

616501 

 
Saksbehandler: Eivind Halvorsen, 

Telefon:    

Eiendomsforvaltning 

 

Oserødveien 49, Vardåsveien 1-11 - GBnr 42/6 - Prosjektavslutning 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for kommunalteknikk   

Kontrollutvalg   

Formannskap   

Kommunestyret   

 

 

Rådmannens innstilling 

 

 

• Prosjektregnskap for objekt 616501 «Vardåsveien 1-11 utbygging» på kr. 12 232 978,- ink.mva 

godkjennes. 

• Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr. 2 377 978,- ink.mva. eksklusiv tilskudd fra 

Husbanken. Merforbruket skyldes endring i mva-refusjon fra 25% til 0% refusjon. Hensyntatt 

tilskudd fra Husbanken er det ett mindreforbruk på prosjektet med kr. 242.022,- 

• Prosjektet avsluttes med ett låneopptak på kr. 9.612.975,-. Låneopptaket er ett mindreforbruk 

fra opprinnelig budsjett på kr 242.025,- hensyntatt tilskudd fra Husbanken. 
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Vedlegg: 

Oserødveien 49-Vardåsveien 1-11 - utbygging 8353,616501 

Revisjonsberetning Vardåsveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 

 

Kortversjon  

6 nye frittstående småhus for vanskeligstilte med utfordringer i forhold til  boevne, er bygget i 

Vardåsveien 1-11.  

 

Innledning 

Småhusene er bygget av Eventyrhus as på oppdrag av tidligere Nøtterøy kommune, nå Færder 

kommune. Prosjektet er ferdig bygget og sluttregnskapet legges frem for godkjennelse.  

 

Faktagrunnlag 

I formannskapssak 069/13 vedtok tidligere Nøtterøy kommune å avsette 1,5 millioner til forprosjekt og 

anbudskonkurranse for bygging av småhus i Oserødveien 49 (som senere har fått ny adkomstvei og 

endret adresse til Vardåsveien 1-11).  

 

Bakgrunn for vedtaket var at det i boligsosial handlingsplan 2012-2016 ble vedtatt at kommunen trenger 

 

te varige tilbud med frittstående boliger (småhus) til vanskeligstilte med utfordringer i forhold til 

boevne. Ett av tiltakene var å etablere 6 robuste småhus i Oserødveien 49.  

 

I utgangspunktet ble det lagt opp til bygging av seks småhus, samt felleshus (totalt 7 hus) i Oserødveien 

49, over samme modell som Lysheimboligene. Byggingen var planlagt startet primo 2014, etter at det 

var gjennomført konkurranse for å finne engasjere totalentreprenør. 

 

Totalkostnaden for planlegging og bygging av boligene ble anslått til ca 12 millioner kroner.  

 

I Økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt bevilget ytterligere kr. 10,5 millioner til å gjennomføre 

prosjektet. Byggingen i Oserødveien 49 ble noe er forsinket pga utfordringer rundt reguleringsplanen og 

5 mill. kr som skulle vært tildelt prosjektet i 2014 ble re bevilget i 2015, og budsjettet for 2015 ble økt fra 

5,5 mill. kr til 10,5 mill. kr inkl. mva. 

 

Alle anskaffelser er gjennomført i hht. Lov om offentlig anskaffelser. 

 

Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt Eventyrhus as.  

 

 

Vurderinger 

Det var opprinnelig vedtatt å bygge 6 småhus samt et felleshus for bemanning. Felleshuset ble i løpet av 

prosjektet tatt ut, da med tanke på at det ville være vanskelig å få bemanning til dette og det ble vurdert 

av helse og omsorg at det ikke ville være nødvendig.  

 

Da felleshuset ble tatt ut, ble en aonsekvensene at retten til mva-refusjon bortfalt. 

 

Merforbruket på 2,4 mill.kr forklares ved avskåret kompensasjonsrett. Forutsetningene ble endret 

underveis i prosjektet. Prosjektet er innenfor bevilgede rammer, tilskudd fra Husbanken kompenserer 

for tapt mva kompensasjon. Bruk av lånemidler er lavere enn opprinnelig budsjettert. 
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Folkehelse 

Småhusene er bygget som små eneboliger og er av en slik utforming at de leietagerne prosjektet er 

planlagt for, vil kunne fungere bedre enn om de blir tilbudt  å bo i et hus med mange leiligheter vegg-i-

vegg. Husene ligger landlig til, men med mulighet for buss til både butikk og andre servicefunksjoner.  

 

 

Konklusjon 

Oserødveien 49 -utbygging/Vardåsveien 1-11 utbygging (8353/616501) er ferdig og avsluttes med et 

merforbruk på 2,4 mill.kr. Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra Husbanken og lån. Merforbruket 

foreslås finansiert av tilskuddet fra Husbanken (ikke opprinnelig budsjettert).  
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Merforbruk 

(Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Samlet budsjett (Positivt)

8353/616501

Oserødveien 49 -utbygging/                       

Vardåsveien 1-11 utbygging

30105 Internoverføring lønn 0 0 0 184 275 42 250 0 226 525 0

31150 Matvarer 0 0 0 0 1 200 0 1 200 0

31600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m 0 0 1 023 0 0 0 1 023 0

31703 Reiseutgifter - ikke oppgavepliktige 0 0 349 0 0 0 349 0

31950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0 0 0 565 300 000 0 300 565 0

32000 Inventar, utstyr og maskiner 0 0 0 0 13 650 0 13 650 0

32300 Byggetjenester og nybygg 0 0 60 000 5 736 0 0 65 736 8 400 000

32310 Kontrakt 1 0 0 0 0 10 534 217 85 271 10 619 488 0

32311 Tillegg kontrakt 1 0 0 0 0 44 100 184 217 228 317 0

32388 Elektro og tele 0 0 0 0 4 938 0 4 938 0

32500 Materialer til nybygg 0 0 0 0 60 124 0 60 124 0

32700 Konsulenttjenester 13 967 121 073 87 394 3 000 1 000 0 226 434 1 380 000

32760 Konsulenttjeneste arkitekt 25 874 22 371 10 156 22 943 0 0 81 344 0

32763 Byggteknisk rådgiver 0 0 0 0 0 0 0

32769 Byggeleder 0 0 0 5 000 27 179 0 32 179 0

32900 Internkjøp 63 828 123 120 184 160 0 0 0 371 108 75 000

34290 Merverdiavgift 9 960 35 861 39 387 63 0 -85 271 0 7 000

37290 Kompensasjon for merverdiavgift 0 -35 861 -39 387 -63 0 85 271 9 960 0

39700 Overføring fra drift -9 960 0 0 0 0 0 -9 960 -7 000

Sum utgifter 103 669 266 564 343 081 221 519 11 028 657 269 488 12 232 978 9 855 000 -2 377 978

Tilskudd Husbanken -2 620 000 -2 620 000

Bruk av lån -103 669 -266 564 -343 081 -221 519 -11 028 657 2 350 512 -9 612 978 -9 855 000

Prosjektbeskrivelse:

Bevilgninger/budsjett:

Sak: Beløp inkl.mva Beløp eks.mva

FBV 010/13 300 000 255 000

FS 069/13 1 500 000 1 200 000

KS 088/14 10 500 000 8 400 000

Samlet budsjett 12 300 000 9 855 000

Kommentar til mindre- eller merforbruk:

Innstilling til vedtak:

12.09.2018

Janne Lien Bjørnevog

Merforbruket på 2,4 mill.kr forklares ved avskåret kompensasjonsrett. Forutsetningene ble endret underveis i prosjektet. Prosjektet er innenfor bevilgede rammer, 

tilskudd fra Husbanken kompenserer for tapt mva kompensasjon. Bruk av lånemidler er lavere enn opprinnelig budsjettert.

Prosjekt: Oserødveien 49 -utbygging/Vardåsveien 1-11 utbygging (8353/616501) er ferdig og avsluttes med et merforbruk på 2,4 mill.kr. Prosjektet er finansiert ved 

tilskudd fra Husbanken og lån. Merforbruket foreslås finansiert av tilskuddet fra Husbanken (ikke opprinnelig budsjettert). 
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Arkivsak-dok. 18/00143-2 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 19.11.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 46/18 
HENVENDELSE OM ADMINISTRATIV PRAKSIS HOS RÅDMANNEN 
VED PLANAVDELINGEN 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Brev av 02.11.2018 fra Arne Jørgen Rønningen 

 
Saksframstilling: 
Henvendelsen fra 02.11.2018 fra Arne Jørgen Rønningen ble mottatt og registrert 
hos sekretariatet 09.11.2018. Henvendelsen gjelder påståtte regelbrudd og 
innblanding i politiske vedtak fra rådmannen. 
 
Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og går normalt ikke inn i enkeltsaker 
eller pågående saker. Ved henvendelser om enkeltsaker kan kontrollutvalget 
undersøke om henvendelsen kan tyde på svikt i det kommunale 
saksbehandlingssystemet.  Ved henvendelser fra innbyggere eller andre må 
kontrollutvalget vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets virkeområde og 
oppgaver, men velger selv hvilke saker utvalget skal gå videre med. Kontrollutvalget 
er ikke et klageorgan. 
 
Henvendelsen synes å gjelde en enkeltsak, og videre som en klagesak selv om 
innsender påpeker at den ikke er det. Det fremkommer ikke av henvendelsen om 
saken er klagd inn for kommunen, men sekretariatet har etter mottak av 
henvendelsen blitt kjent med at saken er oversendt til Færder kommune. 
Klageorganet i Færder kommune er formannskapet. Dersom kommunen anser 
henvendelsen som en klage, og denne ikke er tatt til følge kan Arne Jørgen 
Rønningen sende saken til fylkesmannen i Vestfold. 
 
   
 



46/18 Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen ved planavdelingen - 18/00143-2 Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen ved planavdelingen : Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen ved planavdelingen



46/18 Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen ved planavdelingen - 18/00143-2 Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen ved planavdelingen : Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen ved planavdelingen



47/18 Henvendelse om byggesaksbehandling, varsling  - 18/00150-1 Henvendelse om byggesaksbehandling, varsling  : Henvendelse om byggesaksbehandling, varsling

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00150-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 47/18 
HENVENDELSE OM BYGGESAKSBEHANDLING, VARSLING  

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vurderer henvendelsen til å ligge utenfor kontrollutvalgets mandat, 
og det er ikke aktuelt for kontrollutvalget å gå videre med henvendelsen. 
 
Vedlegg:  
Brev av 20.11.2018 fra Jarl Teig  

 
Saksframstilling: 
Henvendelse av 20.11.2018 fra Jarl Teig er mottatt og registrert hos sekretariatet.  
Innholdet i brevet gjelder Færder kommunes eventuelle erstatningsansvar 
vedrørende byggesaker.    
 
Generelt om kontrollutvalgets rolle og mandat: 
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne 
av kommunestyret. Ved henvendelser fra innbyggere eller andre må kontrollutvalget 
vurdere om saken ligger innenfor kontrollutvalgets virkeområde og oppgaver, men 
velger selv hvilke saker utvalget skal gå videre med. Kontrollutvalget er ikke et 
klageorgan eller varslingsorgan. Kontrollutvalget skal ha fokus på systemkontroll, og 
går normalt ikke inn i enkeltsaker eller pågående saker. Ved henvendelser om 
enkeltsaker kan kontrollutvalget undersøke om henvendelsen kan tyde på svikt i det 
kommunale saksbehandlingssystemet.   
 
Det er en pågående politietterforskning rundt en del av disse forholdene vedrørende 
byggesaker, og kontrollutvalget blir først kjent med innholdet når etterforskningen er 
ferdig. De øvrige sakene blir behandlet politisk av hovedutvalget, og kontrollutvalget 
har ikke mandat til å overprøve deres beslutninger. 
 

I Færder kommune er det opprettet et eget varslingssekretariat, som tar seg av alle 
typer varsler. Varsler kan eventuelt fremmes til Færder kommunes 
varslingssekretariatet ved Harald Rygh.  
 
Dersom innsender av henvendelsen, Jarl Teig, sitter inne med opplysninger som kan 
belyse straffbare forhold kan han eventuelt anmelde dette til politiet.  
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Arkivsak-dok. 18/00124-5 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 48/18 
TILLIT OG KONTROLL, KONTROLLUTVALGETS ROLLE 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
 Artikkel i Kommunal rapport 15.08.2018. 

 
Saksframstilling: 
Saken var fremlagt i septembermøtet, sak 38/18, men saken ble utsatt til møtet 
11.12.2018. 
   
Det vises til artikkelen i Kommunal rapport «Tillit og kontroll – to sider av samme 
sak» av NKRF ved Rune Tokle. Tema var også oppe i Arendalsuka i august i år. Det 
er naturlig at temaet belyses og diskuteres i Færder kontrollutvalg som er nytt fra 
01.01.2018 på bakgrunn av kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme 
kommuner.  
 
Det står i forskrift om kontrollutvalg at kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og 
kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og ha 
fokus på styring av den kommunale egenkontrollen. I den nye kommuneloven som 
ble vedtatt i juni 2018, og som mesteparten av endringene skal tre i kraft fra 2020 ble 
kontrollutvalgene og deres funksjon styrket. 
 
Vårt samfunn er et tillitssamfunn og har høy grad av tillit innbyggerne imellom og 
mellom innbyggerne og myndighetene. Kontrollutvalget skal bidra til at innbyggerne 
kan stole på at fellesskapets midler brukes i henhold til det fellesskapet har bestemt. 
Kontrollutvalget må fremstå som et kollegium hvor partipolitiske føringer er lagt til 
side. Det er viktig at kontrollutvalget benytter muligheten til å ta opp et bredt spekter 
av saker, og at utvalget er klar over at kontroll- og tilsynsoppgaver omfatter mer enn 
bare revisjon. Kontrollutvalget har generell innsyns- og undersøkelsesrett i 
kommunen jfr. kommuneloven §77 punkt 7. Denne retten er ikke begrenset av at 
opplysninger er taushetsbelagt, og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller 
dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine 
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oppgaver. Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke opplysninger og hvilket materiale 
utvalget har behov for å få tilgang til. 
 
Kontrollutvalget skal i sitt arbeid sikre kontrollutvalgets nøytralitet, uavhengighet og 
objektivitet. Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver, 
og utover det bestemmer utvalget selv hvilke oppgaver de vil gå inn i og behandle. 
Ved behandling av saker må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en 
tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller 
vedtaksoppfølging. Kontrollutvalgsmedlemmene må selv ta initiativ til å bringe saker 
som de mener er viktige inn for utvalget. 
 
Kontrollutvalget har de siste årene fått en økning i henvendelser fra innbyggere. Det 
er opp til kontrollutvalget å vurdere om en henvendelse skal tas videre og behandles.   
 
Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og revisor leverer og gjennomfører 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroller og regnskapsrettet revisjon. Når noe går galt i 
kommunen kommer oppmerksomheten, og kontrollutvalgets arbeid og rolle kommer i 
fokus. Det skal fokuseres på kontrollperspektiv, og normalt bør man tilstrebe og 
diskutere/belyse saken slik at det kan bli enighet i utvalget.  
 
For øvrig vises det til kontrollutvalgshåndboken som er en veileder fra kommunal- og 
moderniseringsdepartementet «Om kontrollutvalgets roller og oppgaver», 2. utgave 
av desember 2015.   
 
 
 



48/18 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle - 18/00124-5 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle : Artikkel fra kommunalrapport av 15.08.2018



48/18 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle - 18/00124-5 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle : Artikkel fra kommunalrapport av 15.08.2018



48/18 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle - 18/00124-5 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle : Artikkel fra kommunalrapport av 15.08.2018



49/18 Møteplan for kontrollutvalget 2019 - 18/00149-1 Møteplan for kontrollutvalget 2019 : Møteplan for kontrollutvalget 2019

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00149-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 

Paragraf 
 
 

SAK 49/18 
MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2019 

 
Forslag til vedtak: 
Møteplan for kontrollutvalget 2019 i Færder kommune med følgende datoer: 

 Tirsdag, 26. februar  

 Tirsdag,  2. april  

 Tirsdag, 14. mai 

 Tirsdag, 08. oktober 

 Tirsdag, 10. desember 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 13.00 
 
Vedlegg:  
Færder kommunes møteplan 2019 

 
Saksframstilling: 
Forslag møtedatoer i 2019: 
 
Tirsdag, 26. februar  

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport 

 Årsrapport for kontrollutvalget 
 
Tirsdag, 2. april  

 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsrapport 
 

Tirsdag, 14.mai (årsregnskapsmøte) 

 Behandle prosjektplan  

 Ku-uttalelse til årsregnskap 2017 
 

Tirsdag, 8. oktober (budsjettmøte) 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 for Færder kommune  

 Orientering om forvaltningsprosjektet 

 Revisors uavhengighetserklæring 

 Overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 
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Tirsdag, 10. desember 

 Behandle forvaltningsrapport 

 Bestille prosjektplan 

 Møteplan 2019 for kontrollutvalget for Færder kommune  
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Møteplan Færder kommune 1. halvår 2019 
15.11.2018 

Januar Februar Mars April Mai Juni 

T 1  Nyttårsdag                      1 F 1 F 1 M 1                                       14 O 1 Off. høytidsdag L 1 

O 2                                      L 2 L 2 T 2              T 2 S 2 

T 3 S 3 S 3                                 O 3  Form.sk./komm.pl. F 3 M 3 Rådene                      23 

F 4 M 4                                          6 M 4 Rådene                         10              T 4              L 4  T 4 

L 5 T 5  T 5   F 5 S 5                                 O 5 Hovedutvalg 

S 6 O 6 Form.sk./komm.pl.                           O 6  Hovedutvalg  L 6              M 6                                       19 T 6 

M 7                                           2 T 7 T 7   S 7 T 7  F 7 

T 8   F 8 F 8 M 8                                        15                            O 8 L 8 Pinseaften 

O 9   L 9 L 9 T 9 T 9  S 9 Pinsedag 

T 10  S 10  S 10                                O 10 Kommunestyre F 10 M 10 2. pinsedag              24 

F 11 M 11                                        7 M 11                                      11 T 11 L 11 T 11 

L 12 T 12 T 12  F 12 S 12                               O 12 Form.sk/komm.plan.                             

S 13 O 13 Kommunestyre             O 13 Form.sk./komm.pl.                       L 13 M 13 Rådene                     20                            T 13 

M 14                                        3 T 14  T 14   S 14 Palmesøndag T 14  F 14 

T 15 F 15  F 15   M 15                                      16 O 15 Hovedutvalg L 15 

O 16 HU Komm.teknikk L 16 L 16 T 16 T 16 S 16 

T 17 S 17 S 17                               O 17                             F 17 Grunnlovsdag M 17                                    25 

F 18 M 18  Vinterferie                   8 M 18                                     12 T 18 Skjærtorsdag L 18  T 18 

L 19 T 19          ” T 19  F 19 Langfredag S 19                         O 19 Kommunestyre  

S 20 O 20         ”                             O 20 Kommunestyre L 20  Påskeaften M 20                                    21 T 20 HU kommunalteknikk 

M 21                                        4 T 21         ” T 21 S 21  1. påskedag T 21  F 21 

T 22  F 22         ”  F 22 M 22 2. påskedag               17 O 22 Form.sk/komm.plan.                             L 22 

O 23 Form.sk/komm.plan                             L 23         ” L 23 T 23 T 23  S 23 Sankthansaften 

T 24  S S 24                          O 24 HU komm.teknikk F 24 M 24 Sankthans                   26 

F 25  M 25                                        9 M 25 Rådene                       13 T 25 L 25 T 25  

L 26 T 26 T 26  F 26 S 26                              O 26  

S 27 O 27 HU komm.teknikk O 27 Hovedutvalg L 27 M 27                                    22 T 27 

M 28 Rådene                         5 T 28 T 28 Formannskapsseminar S 28  T 28 F 28 

T 29    F 29 Formannskapsseminar M 29                                     18 O 29 Kommunestyre L 29 

O30 Hovedutvalg                            L 30  T 30 T 30 Kristi Himmelfart S 30 

T 31   S 31   F 31  

Formannskap kl. 15.00 
Kommuneplanutvalg settes opp samme dag som formannskap. Kommuneplanmøtene innkalles normalt 1-2 timer før formannskapet.  
Kommunestyre kl. 18.00 – Kommunestyret 19.06. kl. 16.00 
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Arkivsak-dok. 18/00025-31 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 50/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Villighetserklæring fra Vestfold kommunerevisjon 07.11.2018 

 Protokollen fra styremøtet i VIKS 27.08.2018 og 20.11.2018 
 

 
Saksframstilling: 
 

 Det ble avholdt styremøte i VIKS 27.08.2018 og 20.11.218, og protokollene 
legges frem til orientering. Styret har vedtatt at videre prosess med å slå 
sammen VIKS og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat fra 
01.01.2020 skal gjennomføres. Det blir et eiermøte den 21.01.2019 hvor 
rådmenn og ordførere blir invitert.   

 

 Sekretariatet har mottatt en villighetserklæring fra Vestfold kommunerevisjon 
av 07.11.2018. Den legges frem i forbindelse med bytte av revisor fra 
01.01.2019, jfr. kommunestyre sak 031/18. 

 

 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 arrangeres på Gardermoen 30. – 31. 
januar 2019. Sekretariatet har sendt ut en egen e-post 22.11.2018 til 
kontrollutvalgsmedlemmene, og medlemmer som ønsker å delta på 
konferansen melder ifra til sekretariatet innen 10.12.2018.  
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    Sted og dato: Horten, 7.november 2018 

                             Referanse: 605/2018 

  Saksbehandler: Linn Karlsvik  

________________________________________________________________________       

 

__________________________________________________________________________________________

Adresse: Sollistrandveien, 3187 Horten   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00    

 

 

Til Foretaksregisteret 

8910 Brønnøysund 

 

 

 

VILLIGHETSERKLÆRING 

 

Undertegnede, Vestfold kommunerevisjon, org.nr. 987 582 847, bekrefter at vi påtar oss 

oppdraget som revisor i Færder kommune, org.nr 817 263 992.  

 

 

 

Horten, 7. november 2018 

Vestfold kommunerevisjon 

 

 
 

Linn Karlsvik  

Statsautorisert revisor 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 27.08.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS lokaler på RE 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Live Jetlund 
Gry Aas 

  
Forfall:  Gjert Gjertsen, medlem  

Lars Egeland, medlem 
 

Ikke møtt: 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 sakskartet ble det orientert om følgende forvaltningsrevisjoner: 
Vestfold fylkeskommune: Selskapskontroll «Tannhelsetjenesten kompetansesenter 
Sør IKS» og forvaltningsrevisjonsrapport «Opplæring og oppfølging av lærlinger» 
Horten: "Byggesaksbehandling i Horten kommune" 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

7/18 
15/00164-
56 

Godkjenning av protokollen 19.03.2018 2 
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8/18 18/00105-1 
Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i 
VIKS 

2 

9/18 16/00119-5 Regnskapsrapport første halvår 2018 3 

10/18 18/00108-3 Forslag til budsjett 2019 4 

11/18 16/00123-7 Honorar for VIKS styret 4 

12/18 18/00104-1 VIKS - orientering 5 

13/18 18/00111-2 Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS 5 

14/18 18/00103-1 Eventuelt 6 

    

 
 
 
Saker til behandling 

7/18 Godkjenning av protokollen 19.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 

8/18 Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 8/18 
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Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder Jan Nærsnes informerte om brevet fra VIKS av 05.04.2018 om 
sekretærtjenester for kontrollutvalget i Sandefjord kommune. Saken ble satt opp på 
Sandefjords kontrollutvalgs møte 26.04.2018, sak 35/18, og styreleder Jan Nærsnes 
presenterte VIKS. 
 
Styreleder Jan Nærsnes vist videre til protokollen fra Sandefjord kontrollutvalg av 
26.04. 2018. Følgende vedtak ble fattet av Sandefjord kontrollutvalg: 

«Kontrollutvalget oversender rådmannen uttalelse utarbeidet av 
kontrollutvalgsleder». 

 
Sekretariatet opplyste at alle kontrollutvalgene i VIKS har behandlet og vedtatt saken 
om at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende forespørsel om inntreden også til 
andre kommuner og fylkeskommuner dersom det blir aktuelt. 
   
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 

9/18 Regnskapsrapport første halvår 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 9/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om status i VIKS regnskaper pr.30.06.2018. Saken ble 
behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering 
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10/18 Forslag til budsjett 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 10/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.500.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
Møtebehandling 
Budsjettet for VIKS 2019 ble fremlagt og diskutert. Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.500.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 

11/18 Honorar for VIKS styret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 11/18 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert, og det var enighet om å utsette saken til 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til 2019. 
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12/18 VIKS - orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 12/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om aktiviteten i selskapet, herunder økningen av 
henvendelser, saker og møter i 2018 i forhold til tidligere år.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
 
 

13/18 Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 13/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret i VIKS er positive til en sammenslåing/inntreden i Temark for å møte de 
endringene som kommer på grunn av kommune- og 
fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. Det nedsettes en arbeidsgruppe, 
og videre arbeid med prosessen igangsettes.  
 
 
Møtebehandling 
På bakgrunn av at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal slå seg sammen 
2020 har sekretariatet i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS sendt en 
forespørsel til VIKS om veien videre for Temark og VIKS. Saken inneholder en 
utredning, styrebehandling i Temark og vedtak fattet 01.06.2018. Det ble vist til at 
styret i Temark har vedtatt at de skal ta kontakt med styret i VIKS for å avklare 
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interessen for å gå i dialog med mål om en sammenslåing av selskapene/inntreden i 
Temark fra 01.01.2020. 
 
Saken og fremdriftsplanen ble diskutert.  Det ble presisert at VIKS har flere store 
bykommuner med mange innbyggere, men færre kommuner totalt enn Temark.  
VIKS må derfor telle med samme tyngde som Temark i en sammenslåing. Styret 
signaliserte videre at et avdelingskontor på Revetal er en forutsetning. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
1. Styret i VIKS er positive til å utrede en sammenslåing/inntreden i Temark for å 
møte de endringene som kommer på grunn av kommune- og 
fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. 
2. Fremdriftsplanen er at våren 2019 bør samarbeidet og selskapsavtale vedtas i 
kommunestyrene. 
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som er arbeidsutvalget i VIKS, og videre arbeid 
med prosessen igangsettes. 
4. Det forutsettes at ansattes representant er med i prosessen. 
 
 
 
 

14/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 14/18 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
Møtet slutt kl. 20.00. 
 
Revetal 27. august 2018 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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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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15/18 
15/00164-
68 

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. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

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        « 
 
 
 
 
 

19/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 20.11.2018 19/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.15. 
 
Revetal, 21. november 2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00024-20 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 51/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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