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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 
 
Dato: 28.03.2019 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 
Harald Bjerkesti Løken, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen 

  
Forfall:  Ingen  
  
Andre: 
 
 
 
Møteleder:  

Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Trygve Børsting, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS  
 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/19 
19/00008-
12 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
14.02.2019 

3 

11/19 19/00088-2 
Behandling av prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Vestfold interkommunale 
brannvesen (VIB) 

3 

12/19 19/00009-5 Revisor orienterer 28.03.2019 5 

13/19 19/00011-2 Referatsaker 28.03.2019 5 

14/19 19/00012-4 Eventuelt 28.03.2019 5 
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste. Det ble meldt én sak under «Eventuelt».   
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Saker til behandling 

10/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14.02.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet i Re 14.02.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet i Re 14.02.2019 godkjennes. 
 
 
 

11/19 Behandling av prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) med følgende 
problemstillinger:  
 

1. Hvordan sikrer kommunen at dens plikter etter brann- og 
eksplosjonsvernloven § 13 blir ivaretatt?  

2. Hvilke rutiner har VIB for å identifisere, føre fortegnelse over og føre tilsyn 
med særskilte brannobjekter?  

3. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner for å identifisere, føre fortegnelse over 
og føre tilsyn med særskilte brannobjekter?  

4. I hvilken grad dokumenteres det at tilsyn med særskilte brannobjekter er 
gjennomført og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp?  

 
Ferdig rapport med administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres sekretariatet 
innen 12.09.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 26.09.2019. 
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Møtebehandling 
Elisabeth Nilsen og Trygve Børsting fra Vestfold kommunerevisjon orienterte om 
innspillene til problemstillingene som fremkom i kontrollutvalgsmøtet i Horten 
20.03.2019 og utarbeidelsen av versjon 2 av prosjektplanen. Den nye versjonen av 
prosjektplanen er datert 25.03.2019 og ble oversendt til kontrollutvalgsmedlemmene 
på e-post 25.03.2019.  
 
Revisorene gjennomgikk problemstillingene i den nye prosjektplanen og besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalgsleder delte ut statistikk fra SSB med antall 
a-objekter med tilsyn i løpet av året for Re og Tønsberg kommuner. Kontrollutvalget 
diskuterte problemstillingene grundig. Det ble fremmet forslag om følgende tillegg til 
problemstilling 1:  
 

«herunder plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernloven § 13 og forskrift 
om brannforebygging § 14.» 

  
Det var enighet om å ta med tilleggsforslaget i bestillingen.  
 
Revisor opplyste om at det er nødvendig å få avklart eventuell deltakelse fra de 
andre eierkommunene før prosjektet blir igangsatt. Dette innebærer at rapporten vil 
bli fremlagt i kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for selskapskontroll av Vestfold 
Interkommunale Brannvesen (VIB) datert 25.03.2019 og bestiller prosjektet med 
følgende problemstillinger:  
 

1. Hvordan sikrer kommunen at dens plikter knyttet til forebyggende brannvern 
blir ivaretatt, herunder plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernloven § 13 
og forskrift om brannforebygging § 14? 

2. Hvordan er VIB organisert og sikres det tilstrekkelige ressurser til 
forebyggende brannvern?  

3. Hvilke rutiner har VIB for å sikre forebyggende brannvern?  
Herunder:  

• Rutiner for å identifisere, føre fortegnelse over og føre tilsyn med 
særskilte brannobjekter, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13. 

• Rutiner for å kartlegge utsatte grupper som har særlig risiko for å 
omkomme i eller bli skadet av brann, jf. § 14 i forskrift om 
brannforebygging.  

4. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for særskilte 
brannobjekter?  

5. I hvilken grad etterlever VIB sine rutiner og sitt ansvar for risikoutsatte 
grupper?  
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Ferdig rapport med selskapets og administrasjonssjefens høringsuttalelse leveres 
sekretariatet innen 31.10.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019. 
 
 

12/19 Revisor orienterer 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Elisabeth Nilsen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte kort om arbeidet med 
revisjon av årsregnskapet for 2018. Arbeidet blir gjennomført i henhold til planen, og 
revisor vil rapportere nærmere i neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
 

13/19 Referatsaker 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte årsrapport fra skatteoppkreveren i Re kommune 
kort.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
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14/19 Eventuelt 28.03.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 28.03.2019 14/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder tok opp at han hadde fått signaler om at det fortsatt var 
usikkerhet rundt hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte 
opplysninger skal behandles. Kontrollutvalget behandlet dette i sak 30/18 og fattet 
følgende vedtak:  
 

«Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget oppfordrer 
administrasjonen til å informere folkevalgte om hvem som kan delta på 
gruppemøter der taushetsbelagte opplysninger behandles.» 

 
Det ble foreslått å be om en tilbakemelding fra administrasjonen om det har blitt 
opplyst om dette i henhold til kontrollutvalgets vedtak.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber sekretariatet spørre administrasjonen om folkevalgte har blitt 
informert om hvem som kan delta på gruppemøter der taushetsbelagte opplysninger 
behandles i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 30/18.   
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:00.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 08.05.2019 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 29.03.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS 


