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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 05.12.2018 kl. 18:00 
Sted: Ynglingsalen 
Arkivsak: 17/00240 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Anne Lise Olafsen, medlem 
Heidi Ørnlo, medlem 
Trond Nauf, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Andor Røstad 

  
Forfall:  Ingvar Kjørum, nestleder 

 
  
Andre: Horten kommune, rådmann Ragnar Sundklakk 

     «            «       , Leder plan- og utbyggingstjenester  
Lasse Henriksen tilstede i sak 38/18 
Vestfold Kommunerevisjon, revisor Steinar Nersveen  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 
 

Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

Leder ønsker velkommen og møtet ble satt kl.18.00.  
Administrative oppgaver: 
Kontrollutvalgsleder nevnte at utvalget ville sende en oppmerksomhet til Ingvar 
Kjørum. Det ble også nevnt at kontrollutvalgsleder vil kommentere budsjettet 2019 
når det blir behandlet i kommunestyret. Veilederen for god skikk og praksis for 
kontrollutvalgssekretariatene ble delt ut. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 
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19 
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Saker til behandling 

31/18 Godkjenning av protokollen 26.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 31/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018 godkjennes. 
[Lagre]  
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32/18 Henvendelse av 26.09.2018 fra Juvodden 
  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 32/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det vises til behandlingen av sak 25/11 i kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Henvendelsen omhandler eiendomsstrategi og salg av kommunens arealer, fast 
eiendom vedrørende Indre Havneby. Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser i 
saken, og henvendelsene har vært lagt frem for utvalget. Svar på stilte spørsmål ble 
besvart fra Horten kommune av kommunalsjef Geir Kjellsen i møtet 26.09.2018.  
 
Videre mottok kontrollutvalget en ny henvendelse 26.09.2018 fra Bettina Juvodden 
om denne saken, samme dag som kontrollutvalgsmøtet ble avholdt. Henvendelsen 
fra Bettina Juvodden ble delt ut på møtet til kontrollutvalgsmedlemmene.   
 
Denne henvendelsen ble kommentert, og utvalget var enig i å ikke gå videre med 
henvendelsen. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Det vises til behandlingen av sak 25/11 i kontrollutvalgsmøtet 26.09.2018. 
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen 
 
[Lagre]  
 

33/18 Henvendelse 08.11.2018 fra Beyond Cinematic 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 33/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten innstilling. 
 
Møtebehandling 
Henvendelse fra Beyond Cinematic den 08.11.2018 som omhandler spørsmål om 
Horten kommune har overtrådt offentleglova, anskaffelseslovverket, kommunens 
etiske retningslinjer og antikorrupsjonsbestemmelser i forbindelse med «Hortenlove». 
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Henvendelsen ble diskutert. Det ble ikke tatt stilling til om øvrige vedlegg i 
henvendelsen skal etterspørres.  
Utvalget gikk for sekretariatets alternativt forslag nr 1. 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer administrasjonssjefen for en redegjørelse av spørsmålene i 
henvendelsen fra Beyond Cinematic før utvalget eventuelt går videre med saken. 
[Lagre]  
 
 
 

34/18 Orientering om forvaltningsrapport "Skolehelsetjenesten i et 
tverrfaglig perspektiv" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 34/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra revisor tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skolehelsetjenesten i et 
tverrfaglig perspektiv». Det ble vist til en e-post sendt til kontrollutvalgsmedlemmene 
03.12.2018 om en utvidelse av undersøkelsen. Utvalget var enig i at alderen fra 13 – 
20 år skal medtas i rapporten. Det vil ikke medføre ytterligere kostnader med 
prosjektet, men leveringstiden er foreslått endret til 10.03.2018.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen fra revisor tas til orientering, og forvaltningsrapporten 
«Skolehelsetjenesten i et tverrfaglig perspektiv» leveres 10.03.2018 med utvidet 
innhold i samsvar med forslag fra revisjon. Forvaltningsrapporten leveres med 
rådmannens uttalelse til sekretariatet. 
 
 
[Lagre]  
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35/18 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 35/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om den løpende revisjonen for 2018, og det ble vist til notat av 
16.11.2018 fra Vestfold kommunerevisjon. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 

36/18 Møteplan 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 36/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

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

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. 18.00. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken ble behandlet. 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

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

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. 18.00 
 
[Lagre]  
 
 
 

37/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 37/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Kontrollutvalgsleder kommenterte saken om sammenslåingen mellom VIKS og 
TEMARK som var tatt opp i styremøte i VIKS 20.11.2018.Styret innstilte på en 
sammenslåing for å møte fremtiden. 
 

• Norges kommunerevisorforbund, NKRF, skal holde kontrollutvalgskonferansen 
30. og 31. januar 2019 på Gardermoen. Kontrollutvalgsleder bad 
kontrollutvalgsmedlemmene melde fra til sekretariatet i VIKS om eventuell 
deltakelse. Kontrollutvalgsleder nevnte at utvalget har anledning til å stille med 
to deltakere. 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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38/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
«Byggesaksbehandling – Horten kommune», Eventuelt 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 05.12.2018 38/18 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Møtebehandling 
På kontrollutvalgsmøtet 06.06.2018, sak 20/18 ble forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling – Horten Kommune» behandlet. Rapporten er nå behandlet i 
kommunestyret og innstillingen var sammenfallende med kontrollutvalget sin 
innstilling.  
Administrasjonssjefen og leder for plan- og utbyggingstjenester Lasse Henriksen 
gjennomgikk oppfølgingen av tiltakene i rapporten. Det ble delt ut et notat som ble 
grundig gjennomgått av leder for plan- og utbyggingstjenester og 
administrasjonssjefen kommenterte underveis. Det ble blant annet nevnt at 
kommunen samarbeider med andre tilsynsorganer, sporbarhet, internkontroll og 
kommunens fremtidig utvikling. Spørsmål ble besvart, og saken ble diskutert.  
 
Utvalget er meget fornøyd med at forvaltningsrevisjonsrapporten er brukt til læring og 
utvikling. 
 
Videre Informerte administrasjonssjefen om sakene og status i Indre Havneby, 
Brårudåsen og sentrumsskolen. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er meget godt fornøyd med den grundige gjennomgangen og 
oppfølgingen av rapporten «Byggesaksbehandling – Horten Kommune», 
Tilbakemeldingen viser at forvaltningsrapporten er brukt til læring og utvikling. 
 
[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 7. mars 2019 
 
 
Revetal 6. desember 2018 
For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder/sekretær 


