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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Færder 
 
Dato: 05.03.2019 kl. 13:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00029 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Gry Dillan, medlem 
Lars Åge Kamfjord, medlem 
Edgar Werner Hansen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jarl Teig 

  
Forfall:  Anne Marie Indseth, nestleder 

 
  
Andre: Færder kommune, Rådmann Toril Eeg 

Færder kommune, kommunaldirektør for Helse og omsorg 
Hilde Kari Maugesten, til stede sak 02/19 
Færder kommune, virksomhetsleder Anita Bjune Archer, 
tilstede sak 02/19 
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg 
Ljøsterød 
KPMG, forvaltningsrevisor Mathias Johannessen i sak 1/19, 
03/19 og 04/19 
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 til 
nytt kontrollutvalgsmedlem, Vestfold kommunerevisjon og forvaltningsrevisor fra 
KPMG. De fikk presentere seg. Ny kommunaldirektør for oppvekst og undervisning 
Hilde Schjerven presenterte seg for kontrollutvalget.  Sak 02/19 ble flyttet og 
behandlet før sak 01/19. Sak 02/19 ble lukket, og avtroppende revisor fra KPMG 
forlot møtet i saken. Kontrollutvalgsleder opplyste at sak 06/19 utgår. 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakene.  
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Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokollen 11.12.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 1/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.12.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
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Vedtak  
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.12.2018 godkjennes 
[Lagre]  
 
 
 
2/19 Orientering om Smidsrød helsehus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 2/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Møtet ble lukket under behandlingen jfr. kommuneloven §31 nr. 2, jfr. 
forvaltningsloven §13 1.ledd 1).  
 
Virksomhetsleder informerte om fylkesmannens rapport om forhold på Smidsrød og 
svaret til fylkesmannen fra kommunen. Hun informerte blant annet om 
organisasjonen og avvikshåndtering. Kontrollutvalget skal få en rapport om avvik og 
oppfølging. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart. 
 
Videre informert rådmannen om hendelsen i en omsorgsbolig i Færder kommune i 
februar 2019. Personen døde som følge av brannskadene. Administrasjonen har hatt 
møte med pårørende. Færder kommune avventer fylkesmannens og politiets 
etterforskning i saken.    
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon tas til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
3/19 Årsrapport for kontrollutvalget 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 3/19 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Utkast til «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune» vedtas. 
2. Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune oversendes til 

kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet og navnet på en vara ble korrigert i rapporten. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  

1. Utkast til «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune» vedtas. 
2. Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune oversendes til 

kommunestyret. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
4/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport "Helse og omsorg 
- tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen " 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 4/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Helse og omsorg – 
tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen» og anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt av revisor: 

1. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere en brukerskole 
for demens.  

2. Hjemmetjenestens tjenestetilbud bør tilrettelegges etter 
demenssykes behov. Det kan bidra til at pasienten kan bo hjemme 
lenger og slik redusere presset på institusjonene.  

3. Kommunen må i større grad sikre at pasienter med demenssykdom i 
hele kommunen får tilbud om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for 
pasienter med dette sykdomsbildet.  

4. Kommunen bør tilstrebe å unngå å plassere demenspasienter med 
vedtak om langtidsplass på korttidsavdelinger.  
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5. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere 
kvalitetsindikatorer for behandlingen av brukere med demens.  

6. Kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak for pårørende til brukere 
med demens mer fleksible slik at tjenestetilbudet i større grad 
samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.  

7. Kommunen bør se på muligheter for å øke kvaliteten på 
tjenestetilbudet til unge brukere med demens.  

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse har og vil vurdere å 
igangsette arbeid for å bedre tjenestetilbudet til kommunens demenspasienter i 
samsvar med anbefalingene.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget innen 13.11.2019. 

 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor fra KPMG gjennomgikk rapporten. Anbefalingene ble 
gjennomgått opp mot svarene gitt fra rådmannen i uttalelsen til rapporten. 
Bemanningssituasjonen ble nevnt som problematisk i forhold til tilbud. Rådmannen 
kommenterte flere forhold. Spørsmål ble besvart underveis ved fremleggelsen av 
rapporten.  
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til KPMG's rapport «Helse og omsorg – 
tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen» og anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt av revisor: 

1. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere en brukerskole 
for demens.  

2. Hjemmetjenestens tjenestetilbud bør tilrettelegges etter 
demenssykes behov. Det kan bidra til at pasienten kan bo hjemme 
lenger og slik redusere presset på institusjonene.  

3. Kommunen må i større grad sikre at pasienter med demenssykdom i 
hele kommunen får tilbud om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for 
pasienter med dette sykdomsbildet.  

4. Kommunen bør tilstrebe å unngå å plassere demenspasienter med 
vedtak om langtidsplass på korttidsavdelinger.  

5. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere 
kvalitetsindikatorer for behandlingen av brukere med demens.  
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6. Kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak for pårørende til brukere 
med demens mer fleksible slik at tjenestetilbudet i større grad 
samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.  

7. Kommunen bør se på muligheter for å øke kvaliteten på 
tjenestetilbudet til unge brukere med demens.  

 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse har og vil vurdere å 
igangsette arbeid for å bedre tjenestetilbudet til kommunens demenspasienter i 
samsvar med anbefalingene.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere til kontrollutvalget innen 13.11.2019. 

 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
[Lagre]  
 
 
 
5/19 Invitasjon til selskapskontroll av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen, VIB 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 5/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Færder kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Færder 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.   
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet belyste saken. Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken. 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Færder kontrollutvalg er positive til invitasjonen fra Re kontrollutvalg. Færder 
kontrollutvalg vil delta i en selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen som inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget i Færder forutsetter at alle de øvrige eierkommunene deltar. 
 
[Lagre]  
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6/19 Bestille prosjektplan til forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 6/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det bestilles en prosjektplan med problemstilling for forvaltningsprosjektet 
«_____________________» som leveres til sekretariatet innen 02.05.2019 for å bli 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 14.05.2019. Kostnaden dekkes av timene i inngått i 
avtalen med Vestfold kommunerevisjon med ______________ timer. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen 
 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Saken utgår. 
 
[Lagre]  
 
 
 
7/19 Revisors uavhengighetserklæring 2019 og engasjementsbrev 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 7/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt engasjementsbrevet av 23.01.2019 tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig  
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Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for regnskapsrettet revisjon 
og forvaltningsrevisjon 2019 samt engasjementsbrevet av 23.01.2019 tas til 
orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 
8/19 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 8/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

• Sekretariatet opplyste om eiermøte i VIKS som ble holdt 28.01.2019 
vedrørende inntreden/sammenslåing mellom VIKS og Temark (Agder og 
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS). Saken ble oversendt til 
eierkommunene for behandling våren 2019, men er trukket tilbake 01.03.2019 
etter ønske fra eierne om nytt eiermøte. Kontrollutvalgsleder nevnte at han 
hadde sendt en forespørsel til rådmannen om Færder kommune kunne utrede 
saken om sekretariatet. Rådmannen svarte at det ikke er anledning til å foreta 
en slik omfattende utredning av kapasitetshensyn. Kontrollutvalget samlet seg 
ikke for videre prosess. Saken blir tatt opp i styremøtet i VIKS 25.03.2019.  

 
• Valg av nytt kontrollutvalgsmedlem for Dag Erichsrud ble behandlet i 

kommunestyret sak 12/19, suppleringsvalg. Kontrollutvalgsmedlemmet Edgar 
Werner Hansen ble valgt inn fra 01.01.2019. Varamedlem til kontrollutvalget 
ble Torunn Sjøvold. 

 
Følgende saker ble fremlagt i sakspapirene: 
• Årsrapport inkludert årsregnskapet 2018 i Færder kommune vedrørende 

skatteregnskapet ble mottatt 18.01.2019. Rapport om stedlig kontroll og svar 
av 25.10.2018 fra Skatteoppkreveren er også mottatt. I tillegg er 
kontrollrapporten fra Skatteetaten mottatt 18.02.2019.  Dokumentene legges 
frem til orientering. 

 
• NKRF- kontrollutvalgskonferansen 30. og 31. januar 2019 ble avholdt på 

Gardermoen. Fire medlemmer av kontrollutvalget i Færder deltok. 
 
 
Votering 
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Enstemmig  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
9/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i  Færder 05.03.2019 9/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

• Rådmannen orienterte om status i Tjøme-saken. Videre ble det opplyst om 
organisering og øvrige tiltak for å møte situasjonen plan og 
byggesaksavdelingen er oppe i. Utvalget inviterer rådmannen til 
kontrollutvalgsmøtet 14.05.2019 for ytterligere informasjon om Tjøme-saken. 

 
• Kontrollutvalgsleder informerte om varslet fra Jarl Teig til Færder kommune. 

Ordfører har varslet sekretariatet og kontrollutvalgsleder om saken, og 
setterådmann er kontaktet. Færder kommunes rutiner i varslingssaker er fulgt. 

 
• Kontrollutvalgsleder overleverte en liste over kommunens nettside hvor 

opplysninger over enkelte kontrollutvalgsmedlemmer er feil og mangelfull. Det 
bes om at dette korrigeres på kommunens nettsider. Rådmannen bekreftet at 
hun ville ta dette videre. 

 
Votering 
Enstemmig  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møtet 14.05.2019 for å orientere om status i 
Tjøme-saken. 
 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 2. april 2019, kl. 13.00. 
  
 
Revetal, 06.03.2019 
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For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
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