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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i  Færder 
 
Dato: 11.12.2018 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:  KPMG, statsautorisert revisor Siv Karlsen Moa 

 
  
Andre: Færder kommune, Rådmann Toril Eeg 

Færder kommune, personvernombud Bjørn Cato Rosenberg, 
til stede sak 41/18 og 42/18. 
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. 
Kontrollutvalgsleder kommenterte at det var problemer med å få synkronisert 
Ipadene. Sak 48/18 ble flyttet og behandlet før sak 46/18. Det var ingen merknader til 
innkallingen eller sakene. Det ble meldt saker under eventuelt. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

41/18 17/00202-
45 Godkjenning av protokollen 11.09.2018 2 

42/18 18/00151-1 Orientering fra administrasjon om rutiner for 
personvernreglene 3 
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43/18 18/00115-2 
Orientering om forvaltningsprosjektet "Helse og 
omsorg - tjenestetilbud og behov innen 
demensomsorgen" 

3 

44/18 18/00152-1 Byggeregnskap Sanering VA-Medø 6 

45/18 18/00152-2 Byggeregnskap Oserødveien 49, Vardåsveien 1 - 11 7 

46/18 18/00143-2 Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen 
ved planavdelingen 8 

47/18 18/00150-1 Henvendelse om byggesaksbehandling, varsling 9 

48/18 18/00124-5 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle 9 

49/18 18/00149-1 Møteplan for kontrollutvalget 2019 10 

50/18 18/00025-
31 Referatsaker 11 

51/18 18/00024-
20 Eventuelt 11 

    

 
 
Saker til behandling 

41/18 Godkjenning av protokollen 11.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 41/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.09.2018 godkjennes. 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.09.2018 godkjennes 
 
[Lagre]  
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42/18 Orientering fra administrasjon om rutiner for 
personvernreglene 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 42/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Personvernombudet Bjørn Cato Rosenberg orienterte om nye personvernregler fra 
25.05.2018. Det var en grundig gjennomgang. Rådmannen kommenterte også 
underveis. Spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
43/18 Orientering om forvaltningsprosjektet "Helse og omsorg - 
tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 43/18 

 
 
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:  
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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  

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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Kontrollutvalget ber om at KPMG leverer forvaltningsrapporten med rådmannens 
uttalelse i månedskifte januar/februar 2019 til sekretariatet for behandling i 
kontrollutvalgsmøtet 26.02.2019. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet leste opp en e-post fra revisjonen som var mottatt samme dag som 
kontrollutvalgsmøtet 11.12.2018. Sekretariatet orienterte om dokumentinnhenting og 
intervjuer som var utført av KPMG. KPMG bekrefter at de er i rute med 
forvaltningsrevisjonsrapporten og vil levere til leveringsfristen som er satt til 
januar/februar 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
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  

ii. Andre typer tilbud til demente som dagtilbud  

iii. Velferdsteknologi  
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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 
 
[Lagre]  
 
 
 
44/18 Byggeregnskap Sanering VA-Medø 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 44/18 

 
 
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   
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er behandlet og godkjent. 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. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
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 et totalt 
merforbruk på kr 3.775.632,-. Merforbruket er dekket i avslutning av årsregnskapet 
2017 i tidligere Tjøme kommune. 
 
[Lagre]  
 
45/18 Byggeregnskap Oserødveien 49, Vardåsveien 1 - 11 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 45/18 

 
 
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,-. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. E-post fra revisor av 11.12.2018 ble referert. KPMG hadde ikke 
noe mer å tilføye saken. Rådmannen svarte på spørsmål. 
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Votering 
Enstemmig 
 
 
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,-. 
[Lagre]  
 
 
 
46/18 Henvendelse om administrativ praksis hos rådmannen ved 
planavdelingen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 46/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet innledet saken og viste til brev av 02.11.2018 samt e-post 10.12.2018 
fra Arne Jørgen Rønningen, hvor det påstås regelbrudd og innblanding i politiske 
vedtak fra rådmannen. Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål. Henvendelsen 
ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar brevet til orientering. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
fremdrift i saken av administrasjon i kontrollutvalgsmøtet i mai 2019. 
 
[Lagre]  
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47/18 Henvendelse om byggesaksbehandling, varsling 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 47/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vurderer henvendelsen til å ligge utenfor kontrollutvalgets mandat, 
og det er ikke aktuelt for kontrollutvalget å gå videre med henvendelsen. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet innledet saken og viste til brev av 20.11.2018 fra Jarl Teig, som 
omhandler Færder kommunes eventuelle erstatningsansvar vedørende byggesaker. 
Rådmannen orienterte om skyldspørsmål. Spørsmålet er om eventuelt kommunen 
eller fylkesmannen er erstatningsansvarlig. Utfallet av Økokrim sin etterforskning kan 
ikke forutsies. Henvendelsen ble diskutert.    
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vurderer henvendelsen til å ligge utenfor kontrollutvalgets mandat, 
da Jarl Teig i ettertid har bedt om varslerstatus. Derfor går kontrollutvalget ikke videre 
med henvendelsen. 
 
[Lagre]  
 
 
 
48/18 Tillit og kontroll, kontrollutvalgets rolle 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 48/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet gjennomgikk kontrollutvalgets mandat og rolle. Kontrollutvalgsleder 
kommenterte også saken. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
 
Informasjonen tas til orientering. 
[Lagre]  
 
 
 
49/18 Møteplan for kontrollutvalget 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 49/18 

 
 
 
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 
 
 
Møtebehandling 
Møteplan ble diskutert. Det ble enighet om å flytte første møte i 2019 til 05.03.2019 
etter kontrollutvalgsleders ønske.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Møteplan for kontrollutvalget 2019 i Færder kommune med følgende datoer: 

• Tirsdag,  5. mars  
• 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. 
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[Lagre]  
 
 
 
50/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 50/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

• Det ble avholdt styremøte i VIKS 27.08.2018 og 20.11.218, og protokollene 
ble lagt 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. Eiermøtet er endret til 28.01.2019 hvor 
rådmenn og ordførere blir invitert.  Kontrollutvalgsleder og sekretariatet 
orienterte i saken og spørsmål ble besvart.  

 
• 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. kommunestyresak 031/18. 

 
• NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 arrangeres på Gardermoen 30. – 31. 

januar 2019. Det er fire kontrollutvalgsmedlemmer som vil delta, og blir  
meldt på av sekretariatet. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
 
51/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 11.12.2018 51/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
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. 
 
 
Møtebehandling 
 

• Tilsyn i Færder kommune i 2018 
Rådmannen ga en oversikt over gjennomførte tilsyn i Færder kommune  i 
2018. Sekretariatet sender oversikten ut til kontrollutvalgsmedlemmene til 
informasjon. 

 
• Utskifting av kontrollutvalgsmedlem 

Kontrollutvalgsleder nevnte at kontrollutvalgsmedlem Dag Erichsrud slutter 
31.12.2018 pga flytting, og at administrasjonen må foreta et nyvalg av hele 
kontrollutvalget. 

 
• Artikkel i Tønsberg Blad 10.12.2018 om lovbrudd i Vestskogen og Brattås 

skoler vedrørende vedtak om spesialundervisning ble delt ut. Rådmannen 
informerte om at hovedutvalget var informert om saken. Rådmannen svarte på 
spørsmål. Saken ble diskutert. 

 
• VIB, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 

Kontrollutvalgsleder orienterte om VIB og om særskilte brannobjekter. Artikkel 
fra Tønsberg Blad om saken ble delt ut. Re kontrollutvalg vil antagelig på 
nyåret 2019 invitere Færder kontrollutvalg til å bli med på en 
forvaltningsrevisjon av VIB.  

 
• Færder kommuneregnskap 2018 

Statsautoriserte revisor Siv Karlsen Moa ba sekretariatet informere 
kontrollutvalget om at reviderte regnskap for 2018 så langt ikke har 
fremkommet noen vesentlige feil eller mangler. Regnskapet er ryddig og 
oversiktlig, og de feil som er tidligere påpekt er fulgt opp. 
 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Sakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
Neste møte i kontrollutvalget er 5. mars 2019, kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 12.12.2018 
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 


