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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 05.02.2019 kl. 16:30 
Sted: Borgejordet 23 
Arkivsak: 19/00015 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

Live Jetlund, nestleder 
Anders Assev, medlem  
Willy Krøgli, medlem 
Kari Stensholt, medlem 
Inge Grav, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Harald Kvinnsland Dollst 

  
Forfall:  Kjersti Michalsen, medlem  
  
Andre: 
 
 
 
 
 
 
Møteleder:  

Jan Arvid Kristengård, rådmann i Larvik kommune, sak 1/19 - 
6/19 
Paul Hellenes, økonomisjef i Larvik kommune, sak 1/19 - 6/19 
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark 
kommunerevisjon IKS 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen  

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00015-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
04.12.2018 

3 

2/19 
17/00060-
36 

Orientering fra administrasjonen vedrørende 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen 
"Byggesaksbehandling" 

3 

3/19 19/00071-1 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Larvik kommune 4 
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4/19 19/00020-1 Henvendelse fra Lars Solberg datert 23.11.2018 4 

5/19 19/00016-1 Revisor orienterer 05.02.2019 6 

6/19 19/00017-1 Revisors uavhengighetserklæring - forvaltningsrevisjon 7 

7/19 19/00018-1 Referatsaker 05.02.2019 7 

8/19 19/00019-1 Eventuelt 05.02.2019 8 

    

 
I forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble det avholdt et virksomhetsbesøk 
hos Arbeid og kvalifisering (AOK) i Larvik kommune. Fra kl. 16:30 og frem til 
møtestart fikk kontrollutvalget en orientering av Audun Auby, virksomhetsleder for 
Arbeid og aktivitet. Kontrollutvalget fikk blant annet informasjon om organiseringen av 
virksomheten, de ulike avdelingene og forholdet til næringslivet. Kontrollutvalget sa 
seg godt fornøyd med orienteringen. 
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling og saksliste.   
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Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 04.12.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 1/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 04.12.2018 godkjennes. 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 04.12.2018 godkjennes 
 
 
 
 

2/19 Orientering fra administrasjonen vedrørende oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen "Byggesaksbehandling" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 2/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens orientering om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om 
byggesaksbehandling som er gjennomført høsten 2018 tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Jan Arvid Kristengård delte ut «Status for behandling av byggesaker per 
31.12.2018» og kommenterte oppfølgingen av byggesaksrapporten som ble 
gjennomført høsten 2018. Rådmannen besvarte kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Kontrollutvalget diskuterte saken, og under diskusjonen ble det foreslått å invitere 
rådmannen til et senere kontrollutvalgsmøte for å gi en mer detaljert orientering om 
situasjonen i byggesaksavdelingen. Forslaget ble votert over og vedtatt med 5 mot 2 
stemmer.  
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Votering 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer som ble avgitt for forslaget til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling som er gjennomført høsten 2018 til 
orientering.  
 
Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 18.06.2019 for å gi en detaljert 
situasjonsrapport om situasjonen i byggesaksavdelingen og oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget ber om at det blant annet legges frem 
konkrete tall på saksbehandlingsrestanser og fristoverskridelser. 
 
Kontrollutvalget vil vurdere en oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsrapporten 
om byggesaksbehandling ved bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
 
 
 

3/19 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Larvik kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 3/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Larvik». 
Årsrapporten oversendes kommunestyret i Larvik til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte det fremlagte forslaget til årsrapport for 2018. Det ble 
foreslått et mindre tillegg under punktet om selskapskontroll.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Larvik» med 
én mindre endring. Årsrapporten oversendes kommunestyret i Larvik til orientering.  
 
 
 
 

4/19 Henvendelse fra Lars Solberg datert 23.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 4/19 
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Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar henvendelse fra Lars Solberg datert 23.11.2018 til orientering. 
Saken ble behandlet i sak 48/18 og 55/18, og tas ikke opp på nytt da det ikke har 
fremkommet noen nye opplysninger i saken.  
 
 
Møtebehandling 
Live Jetlund refererte e-post fra Lars Solberg datert 29.01.2019. E-posten ble 
oversendt kontrollutvalgsmedlemmene på e-post i forkant av kontrollutvalgsmøtet, og 
også delt ut i møtet. Kontrollutvalget diskuterte de mottatte henvendelsene, og den 
tidligere behandlingen av saken. Live Jetlund fremla følgende forslag til vedtak:  
 

«På grunnlag av opplysninger fra Lars Solberg i henvendelser 13.08.2018 og 
29.01.2019 om forholdet mellom Larvik kommune og Krogshavn Holding i flere 
byggesaker, ber Kontrollutvalget administrasjonen om svar på følgende spørsmål:  
 

1. Hvordan vil Larvik kommune sørge for at vilkårene for dispensasjon til 
utbygging i Larviksveien 17 blir oppfylt mht krav om stenging av gammel 
utkjørsel til fylkesvei 301? Administrasjonen har tidligere opplyst at 
utkjørselen er stengt i tråd med forutsetningene. Dette medfører ikke 
riktighet.  
 

2. Har Larvik kommune ført tilsyn med om utbygging av Risøytoppen 10, 
herunder mønehøyder, er i samsvar med byggetillatelse? Solberg opplyser 
at det foreligger klage fra nabo på at mønehøyden er for høy.  

 
3. Har Larvik kommune ført tilsyn med at disponering av lokaler i Fiskernes 

Hus og omkringliggende areal er i samsvar med gitte tillatelser og 
forutsetninger?  
 

4. Tidligere avtale inngått i 2011 mellom Larvik kommune og eierne av 
William Sverdrups gate 2 og Prinsens gate 16 om leie av tilleggsareal for å 
skjerme eiendommene mot virksomheten ved utestedene i området ble 
sagt opp av kommunen fra 01.01.2017. Solberg opplyser at han gjennom 
sin advokat har etterlyst kommunens begrunnelse for oppsigelsen, men at 
henvendelse ikke var besvart i løpet av 18 måneder. Vil administrasjonen 
sikre at henvendelsen blir besvart i tråd med god forvaltningsskikk.»  

 
Kontrollutvalget diskuterte det fremlagte forslaget til vedtaket.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
På grunnlag av opplysninger fra Lars Solberg i henvendelser 13.08.2018 og 
29.01.2019 om forholdet mellom Larvik kommune og Krogshavn Holding i flere 
byggesaker, ber Kontrollutvalget administrasjonen om svar på følgende spørsmål:  
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1. Hvordan vil Larvik kommune sørge for at vilkårene for dispensasjon til 
utbygging i Larviksveien 17 blir oppfylt mht krav om stenging av gammel 
utkjørsel til fylkesvei 301? Administrasjonen har tidligere opplyst at utkjørselen 
er stengt i tråd med forutsetningene. Dette medfører ikke riktighet.  
 

2. Har Larvik kommune ført tilsyn med om utbygging av Risøytoppen 10, 
herunder mønehøyder, er i samsvar med byggetillatelse? Solberg opplyser at 
det foreligger klage fra nabo på at mønehøyden er for høy.  

 
3. Har Larvik kommune ført tilsyn med at disponering av lokaler i Fiskernes Hus 

og omkringliggende areal er i samsvar med gitte tillatelser og forutsetninger?  
 

4. Tidligere avtale inngått i 2011 mellom Larvik kommune og eierne av William 
Sverdrups gate 2 og Prinsens gate 16 om leie av tilleggsareal for å skjerme 
eiendommene mot virksomheten ved utestedene i området ble sagt opp av 
kommunen fra 01.01.2017. Solberg opplyser at han gjennom sin advokat har 
etterlyst kommunens begrunnelse for oppsigelsen, men at henvendelse ikke 
var besvart i løpet av 18 måneder. Vil administrasjonen sikre at henvendelsen 
blir besvart i tråd med god forvaltningsskikk.  
 

Rådmannen inviteres til kontrollutvalgsmøtet 07.05.2019 for å besvare de overnevnte 
spørsmålene.  
 
 
 
 

5/19 Revisor orienterer 05.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 5/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg fra Telemark kommunerevisjon orienterte 
kontrollutvalget om den løpende revisjonen av regnskapet for 2018. Det ble også gitt 
status i de bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektene om hjemmetjenesten og 
planarbeid. Prosjektet om hjemmetjenesten er i rute og vil kunne legges frem i 
kontrollutvalgsmøtet 18.06.2019. Prosjektet om planarbeid er noe forsinket, men vil 
trolig kunne legges frem i kontrollutvalgsmøtet 03.09.2019 som vedtatt.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 



 7  

 
 

6/19 Revisors uavhengighetserklæring - forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 6/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Kirsti 
Torbjørnson, tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Kirsti 
Torbjørnson, tas til orientering.  
 
 
 
 

7/19 Referatsaker 05.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 7/19 

 
 

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

• Protokoll fra styremøte i VIKS 20.11.2019 

• Eiermøte for VIKS 28.01.2019 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
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8/19 Eventuelt 05.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 05.02.2019 8/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
.  
 
 
Møtebehandling 
Willy Krøgli tok opp at kontrollutvalgsmedlemmene må få oversendt 
forvaltningsrevisjonsrapportene med en gang de foreligger fra Telemark 
kommunerevisjon. Sekretariatet bekreftet at kontrollutvalgsmedlemmene vil få 
videresendt forvaltningsrevisjonsrapportene når sekretariatet mottar disse fra 
revisjon.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar sekretariatets informasjon om oversendelse av 
forvaltningsrevisjonsrapporter til kontrollutvalgsmedlemmene så fort den foreligger fra 
Telemark kommunerevisjon IKS til orientering.  
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19.55.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 07.05.2019.  
 
 
Revetal, 06.02.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS  
 


