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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 14.02.2019 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaler i Revetalgata 10 
Arkivsak: 19/00008 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Turid Evensen, nestleder  
Mona Røisgård Kirkevold, medlem  
Geir Morten Stenhaug, medlem  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Sollie 

  
Forfall:  Harald Bjerkesti Løken, medlem 
  
Andre: Trond Wifstad, rådmann Re kommune, sak 1/19 – 3/19 

Anne Beate Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling 
Tønsberg kommune, sak 1/3 – 2/19 
Mette Holmen, regnskapsrevisor Vestfold kommunerevisjon, 
sak 1/9 – 7/19 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 
 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00008-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
08.11.2018 

3 

2/19 19/00014-4 
Skriftlig tilbakemelding vedrørende rutiner for varsling 
om særskilte brannobjekter til VIB 

3 

3/19 19/00014-2 
Orientering om saksbehandlingen knyttet til kjøp av 
Revetal Søndre AS 

4 

4/19 19/00077-1 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Re 5 
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5/19 19/00010-1 
Bestilling av prosjektplan til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

5 

6/19 19/00009-2 Revisor orienterer 14.02.2019 6 

7/19 19/00074-2 Revisors uavhengighetserklæringer 2019 7 

8/19 19/00011-1 Referatsaker 14.02.2019 7 

9/19 19/00012-1 Eventuelt 14.02.2019 8 

    

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 1/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 godkjennes. 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget kommenterte den fremlagte protokollen. Det ble bemerket at i sak 
37/18 «Møteplan 2019» er møtedatoen 8. mai oppgitt å være en torsdag. Den riktige 
møtedatoen er onsdag 8. mai.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 08.11.2018 godkjennes.  
 
 
 

2/19 Skriftlig tilbakemelding vedrørende rutiner for varsling om 
særskilte brannobjekter til VIB 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 2/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens skriftlige tilbakemelding vedrørende rutiner for varsling om særskilte 
brannobjekter til VIB tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Rådmann i Re kommune, Trond Wifstad, og virksomhetsleder for kommuneutvikling i 
Tønsberg/Re kommuner, Anne Beate Hekland, kommenterte de skriftlige 
tilbakemeldingene og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget stilte blant 
annet spørsmål vedrørende kommunens oppfølging av VIB og deres tilsynsarbeid.  
 
Følgende tillegg til vedtaket ble foreslått:  
 
«Kontrollutvalget vil ta informasjonen om særskilte brannobjekter i betraktning når 
nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt skal bestilles».  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Rådmannens tilbakemelding vedrørende rutiner for varsling om særskilte 
brannobjekter til VIB tas til orientering. Kontrollutvalget vil ta informasjonen om 
særskilte brannobjekter i betraktning når nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt skal 
bestilles.  
 
 
 

3/19 Orientering om saksbehandlingen knyttet til kjøp av Revetal 
Søndre AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 3/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon om saksbehandlingen knyttet til kjøp av Revetal Søndre 
AS tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen gjennomgikk den oversendte tidslinjen i saken, og orienterte utvalget om 
saksbehandlingen knyttet til kjøp av Revetal Søndre AS. Kontrollutvalget stilte blant 
annet spørsmål vedrørende den politiske forankringen og økningen av 
kjøpesummen. Rådmannen besvarte spørsmålene og informerte om at det hadde 
blitt tatt forbehold om politisk godkjenning i kjøpsprotokollen som ble inngått 
27.08.2018, og at kommunestyret ble informert om saken 11.09.2018. Endringen i 
kjøpesummen ble senere innarbeidet i budsjettet som ble vedtatt av kommunestyret.  
 
Lars Sollie fremmet følgende forslag til vedtak 
 

«Kontrollutvalget ber Vestfold kommunerevisjon gjøre en vurdering 
vedrørende:  

1. å gjøre låneopptak for å betjene renter.  
2. om rådmannen har gått ut over sine fullmakter ved å øke lånebeløpet 

for kjøp av Revetal Søndre AS.» 
 
Magnus Theiste Østlie fremmet følgende forslag til vedtak:  
 

«Rådmannens informasjon om saksbehandlingen knyttet til kjøp av Revetal 
Søndre AS tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det har vært en 
uheldig prosess med kjøp av Revetal Søndre AS, og oppfordrer til at politisk 
forankring blir sikret i tilsvarende saker i fremtiden.» 
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Votering 
Magnus Theiste Østlie sitt forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme som ble avgitt for 
Lars Sollie sitt forslag.  
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon om saksbehandlingen knyttet til kjøp av Revetal Søndre 
AS tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det har vært en uheldig prosess 
med kjøp av Revetal Søndre AS, og oppfordrer til at politisk forankring blir sikret i 
tilsvarende saker i fremtiden. 
 
 
 

4/19 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Re 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 4/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Re 
kommune». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte det fremlagte forslaget til Årsrapport 2018.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Re 
kommune». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 

5/19 Bestilling av prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 5/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon om Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB). Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 
13.03.2019 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019. Kostnadene dekkes 
av budsjetterte midler til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Sekretariatet sender 
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forespørsel til kontrollutvalget i de øvrige eierkommunene i VIB, Horten, 
Holmestrand, Færder og Tønsberg kommuner, om de ønsker å delta i prosjektet 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon 2015-
2019, og det fremlagte forslaget til vedtak. Revisor og sekretariatet besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Det bestilles en prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon om Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB). Prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 
13.03.2019 for å bli behandlet i kontrollutvalgsmøtet 28.03.2019. Kostnadene dekkes 
av budsjetterte midler til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.  
 
Sekretariatet sender forespørsel til kontrollutvalget i de øvrige eierkommunene i VIB, 
Horten, Holmestrand, Færder og Tønsberg kommuner, om de ønsker å delta i 
prosjektet 
 
 
 
 

6/19 Revisor orienterer 14.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 6/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Regnskapsrevisor Mette Holmen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte om det 
løpende arbeidet med regnskapsrevisjon, og kommenterte den oversendte rapporten 
om regnskapsrevisjon 2018. Revisjonsarbeidet er i rute og gjennomføres etter 
planen. Vestfold kommunerevisjon vil rapportere særskilt vedrørende etterlevelse av 
reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med årsoppgjøret. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering. 
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7/19 Revisors uavhengighetserklæringer 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 7/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, Linn Therese Bekken og 
Bente Hegg Ljøsterød, for 2019 og tillegg til engasjementsbrev av 28.01.2019 tas til 
orientering.  
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, Linn Therese Bekken og 
Bente Hegg Ljøsterød, for 2019 og tillegg til engasjementsbrev av 28.01.2019 tas til 
orientering.  
 
 
 
 

8/19 Referatsaker 14.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 8/19 

 
 

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

• Artikkel fra Kommunal Rapport 31.01.2019 «Forvaltningsrevisjon utvikler 
lokaldemokratiet» av Rune Tokle 
 

• Protokoll fra styremøte i VIKS 20.11.2019  
 

• Evalueringsrapport om brannen på Revac 
 

• Lars Sollie refererte fra sin deltakelse NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 
som ble arrangert 30. – 31. januar på Gardermoen.  
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Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 
 

9/19 Eventuelt 14.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 14.02.2019 9/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:40.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 28.03.2019.  
 
 
Revetal, 15.02.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS  


