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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg  
 
Dato: 07.02.2019 kl. 16:00 
Sted: Lodgen 
Arkivsak: 19/00028 
  
Tilstede:  Gry Aas, nestleder 

Berit E. Nilsen, medlem 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne Gro Valen 
Svein Konrad Rui 

  
Forfall:  Lars Egeland, leder 

Trond Mathisen, medlem 
Jørn Hagen, medlem 
 

  
Adre: KPMG, forvaltningsrevisor Mathias Johannessen, til stede i 

sak 01/18 – 03/18 
Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Therese Bekken 
Vestfold kommunerevisjon, revisor Mette Holmen 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 

  
  

 
Møteleder: 

 
 
 
Gry Aas 

Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Møteleder Gry Aas ønsket velkommen til nytt medlem i kontrollutvalget, Berit E. 
Nilsen, revisor fra KPMG og Vestfold kommunerevisjon. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.05. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00028-1 Godkjenning av protokollen fra 22.11.2018 2 

2/19 19/00035-1 Årsrapport for kontrollutvalget 2018 3 

3/19 18/00120-
10 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 3 
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"Post og arkiv, lov om offentlighet samt forvaltningslov, 
alle virksomheter" 

4/19 19/00034-1 Byggeregnskap "Biogassanlegg på Rygge" 6 

5/19 19/00072-1 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og 
engasjementsbrev 6 

6/19 19/00036-1 Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 7 

7/19 19/00038-1 Referatsaker 8 

8/19 19/00039-1 Eventuelt 8 

    

 
 
Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokollen fra 22.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 22.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 22.11.2018 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
  



 3  

 
2/19 Årsrapport for kontrollutvalget 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Utkastet til Årsrapport for kontrollutvalget 2018 i Tønsberg kommune vedtas 
som Årsrapport for kontrollutvalget 2018 i Tønsberg kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2018 i Tønsberg kommune oversendes 
bystyret. 

 
 
Møtebehandling 
Fremlagt årsrapport 2018 for kontrollutvalget ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  

1. Utkastet til Årsrapport for kontrollutvalget 2018 i Tønsberg kommune vedtas 
som Årsrapport for kontrollutvalget 2018 i Tønsberg kommune. 

2. Årsrapport for kontrollutvalget 2018 i Tønsberg kommune oversendes 
bystyret. 

 
[Lagre]  
 
 
 
3/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Post og arkiv, lov om offentlighet samt forvaltningslov, alle 
virksomheter" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 3/19 

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

Generelt  
1. Tønsberg kommune bør etablere egne rutiner for kvalitetssikring av 
dokumenter og avslutning av saker. Kommunen bør gjennomføre 
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kvalitetssikring/avslutting av saker slik at de kan få en tilstrekkelig 
oversikt over behandlingen av saker i kommunen.  

2. Kommunen bør gjennomføre en opprydding i restanselistene slik at 
restansekontrollene viser et korrekt oversiktsbilde over saker som må 
behandles, besvares eller tas til orientering. Kommunen bør lukke 
restanser som tilhører tidligere saksbehandlere som har sluttet i 
kommunen.  

 
Behandling av skriftlige og muntlige henvendelser  
3. Kommunen bør sørge for at det utarbeides klare rutiner for 
behandling av alle henvendelser til kommunen og vurdere om det skal 
settes tidsfrister for saksbehandling/svar.  

4. Kommunen bør iverksette kontroll og oppfølging av at henvendelser 
behandles korrekt, til rett tid og sørge for at eventuelle restanser følges 
opp.  

 
Innsynsbegjæringer  
5. Kommunen bør endre sine rutiner for behandling av 
innsynsbegjæringer slik at de samsvarer med god forvaltningsskikk 
etter de krav som står i veilederen til offentleglova om 
saksbehandlingstid av innsynsbegjæringer.  

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

7. Innsynsbegjæringer bør gjennom sin internkontroll sikre at saker 
behandles etter lovpålagte frister.  

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse har igangsatt et 
«oppryddingsprosjekt» som et ledd i kommunesammenslåingen. Videre vil 
rådmannen etablere rutiner i samsvar med anbefalingene, og gjennom internkontroll 
sikre at rutinene følges.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget innen 10. april 
2019. 

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor fra KPMG gjennomgikk metodikken og formålet med rapporten. 
Videre ble forvaltningsrapportens innhold og tiltak gjennomgått. Spørsmål ble 
besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Post og arkiv, lov om 
offentlighet samt forvaltningslov, alle virksomheter» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet.   
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Følgende tiltak er anbefalt: 

Generelt  
1. Tønsberg kommune bør etablere egne rutiner for kvalitetssikring av 
dokumenter og avslutning av saker. Kommunen bør gjennomføre 
kvalitetssikring/avslutting av saker slik at de kan få en tilstrekkelig 
oversikt over behandlingen av saker i kommunen.  

2. Kommunen bør gjennomføre en opprydding i restanselistene slik at 
restansekontrollene viser et korrekt oversiktsbilde over saker som må 
behandles, besvares eller tas til orientering. Kommunen bør lukke 
restanser som tilhører tidligere saksbehandlere som har sluttet i 
kommunen.  

 
Behandling av skriftlige og muntlige henvendelser  
3. Kommunen bør sørge for at det utarbeides klare rutiner for 
behandling av alle henvendelser til kommunen og vurdere om det skal 
settes tidsfrister for saksbehandling/svar.  

4. Kommunen bør iverksette kontroll og oppfølging av at henvendelser 
behandles korrekt, til rett tid og sørge for at eventuelle restanser følges 
opp.  

 
Innsynsbegjæringer  
5. Kommunen bør endre sine rutiner for behandling av 
innsynsbegjæringer slik at de samsvarer med god forvaltningsskikk 
etter de krav som står i veilederen til offentleglova om 
saksbehandlingstid av innsynsbegjæringer.  

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

7. Innsynsbegjæringer bør gjennom sin internkontroll sikre at saker 
behandles etter lovpålagte frister.  

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse har igangsatt et 
«oppryddingsprosjekt» som et ledd i kommunesammenslåingen. Videre vil 
rådmannen etablere rutiner i samsvar med anbefalingene, og gjennom internkontroll 
sikre at rutinene følges.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget innen 10. april 
2019. 

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
[Lagre]  
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4/19 Byggeregnskap "Biogassanlegg på Rygge" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 4/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet/prosjektavslutning A4000/IE1003 Biogassanlegg på Rygge,  
er behandlet. De totale kostnadene er kr 218.711.524,- som ga et totalt merforbruk 
på 12,7 mill kr.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet/prosjektavslutning A4000/IE1003 Biogassanlegg på Rygge    
er behandlet og godkjent.  De totale kostnadene er kr 218.711.524,- som ga et totalt 
merforbruk på 12,7 mill kr.  
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet/prosjektavslutning A4000/IE1003 Biogassanlegg på Rygge,  
er behandlet. De totale kostnadene er kr 218.711.524,- som ga et totalt merforbruk 
på 12,7 mill kr.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for bystyret:  
Byggeregnskapet/prosjektavslutning A4000/IE1003 Biogassanlegg på Rygge    
er behandlet og godkjent.  De totale kostnadene er kr 218.711.524,- som ga et totalt 
merforbruk på 12,7 mill kr. 
 
[Lagre]  
 
5/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og engasjementsbrev 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt engasjementsbrevet av 23.01.2019 tas til 
orientering. 
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Møtebehandling 
Daglig leder/statsautorisert revisor fra Vestfold kommunerevisjon Linn Therese 
Bekken og revisor Mette Holmen presenterte seg. Videre gjennomgikk Linn Therese 
Bekken fremlagte dokumenter.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt engasjementsbrevet av 23.01.2019 tas til 
orientering. 
[Lagre]  
 
 
 
6/19 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 6/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«___________________________» med bruk av inntil ______ timer fra budsjettåret 
2019. Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 25.04.2019, for å bli behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet 09.05.2019. Kostnadene dekkes av budsjettmidler for tilsyn og 
kontroll 2019. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte alternative forvaltningsrevisjonsprosjekter som kunne 
være aktuelle i den situasjonen Tønsberg kommune er i nå, når sammenslåingen 
med Re kommune skal gjennomføres i 2019. Det ble en grundig diskusjon og 
spørsmål ble besvart både fra revisjon og sekretariatet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter». Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 25.04.2019, for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 09.05.2019. 
Kostnadene dekkes av budsjettmidler for tilsyn og kontroll 2019. 
 
[Lagre]  
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7/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 7/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling 

• Eiermøte i VIKS blir holdt 28.01.2019 vedrørende sammenslåinga mellom 
VIKS og Temark (Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS). Saken vil 
bli oversendt til eierkommunene for behandling våren 2019 i fellesnemnda for 
Re og Tønsberg kommuner.  

 
• Valg av nytt kontrollutvalgsmedlem for Tove Rise Kværne ble Berit Eivi Nilsen, 

suppleringsvalg. Da Re og Tønsberg kommuner skal sammenslås fra 
01.01.2020 løper kontrollutvalgsmedlemmenes rolle frem til 31.12.2019. 
Valget den 09.09.2019 av kontrollutvalgsmedlemmer til nytt kontrollutvalg blir 
først aktive for nye Tønsberg fra 01.01.2020. 
 

• Årsrapport inkludert årsregnskapet 2018 i Tønsberg kommune vedrørende 
skatteregnskapet ble mottatt 22.01.2019. Dokumentet legges frem til 
orientering. 

 
• Re kontrollutvalg vil antagelig invitere Tønsberg kontrollutvalg til å delta på en 

selskapskontroll vedrørende VIB, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS. 
Tønsberg kommune har 36% eierandel i selskapet. Saken kommer opp i Re 
kontrollutvalg den 14.02.2019.  
 

Sekretariatet kommenterte fremlagte referatsaker. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
8/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 07.02.2019 8/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 



 9  

Møtebehandling 
Det ble vist til bystyret sak 159/18 12.12.2018 hvor budsjettet for tilsyn og kontroll 
2019 fremkommer. Etter det kontrollutvalget har registrert er budsjettet redusert med 
kr 300.000,-.    
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen som fremkommer i bystyrevedtaket 159/18 om reduksjon med kr 
300.000,- i budsjettet for kontrollutvalget er registrert. Kontrollutvalget ser det uheldig 
og revisor vil følge opp. 
 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 9. mai 2019. 
 
Revetal, 08.02.2019 
For nestleder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Gry Aas  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS  
 
 
 
 
 


