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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 18.06.2019 kl. 16:30 
Sted: Kysthospitalveien 30, 3294 Stavern 
Arkivsak: 19/00015 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder  

Live Jetlund, nestleder 
Anders Assev, medlem 
Willy Krøgli, medlem 
Inge Grav, medlem  
Kjersti Michalsen, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen.  

  
Forfall:  Kari Stensholt 
  
Andre: Jan Arvid Kristengård, rådmann Larvik kommune, sak 23/19, 

24/19, og 26/19 
Hilde Bøkestad, kommunalsjef areal og teknikk Larvik 
kommune, sak 23/19-24/19 
Anne Hagen Stridsklev, forvaltningsrevisor Telemark 
kommunerevisjon, sak 26/19 
Geir Kastet Dahle, forvaltningsrevisor Telemark 
kommunerevisjon, sak 23/19 – 26/19 
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark 
kommunerevisjon 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

23/19 
19/00015-
17 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
07.05.2019 
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24/19 
17/00060-
39 

Orientering fra rådmannen vedrørende 
byggesaksavdelingen 

3 

25/19 18/00131-8 
Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Hjemmetjenesten" 

4 

26/19 19/00117-2 
Behandling av prosjektplan for selskapskontroll av 
iFokus 

5 

27/19 19/00016-7 Revisors uavhengighetserklæring - regnskapsrevisjon 6 

28/19 19/00018-7 Referatsaker 18.06.2019 7 

29/19 19/00019-7 Eventuelt 18.06.2019 7 

    

 
 
I forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble det fra kl. 16.30 avholdt et 
virksomhetsbesøk hos Presteløkka rehabiliteringssenter i Stavern. Virksomhetsleder 
for Larvik helsehus, Ragna Ingeborg Gjone, og avdelingsleder på Presteløkka, 
Hanne Gry Sæther, ga kontrollutvalget en omvisning på Presteløkka og presenterte 
virksomheten. I tillegg til informasjon om Presteløkka rehabiliteringssenter ble det 
blant annet også orientert om de øvrige avdelingene under Larvik helsehus, tilbudet 
som gis, avvikshåndtering, samhandlingsreformen og økonomi. Kontrollutvalget sa 
seg godt fornøyd med orienteringene og besøket.  
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling og saksliste. 
 
Sak 26/19 ble behandlet først i møtet, før sak 23/19.  
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Saker til behandling 

23/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 07.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 23/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.05.2019 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.05.2019 godkjennes.  
 
 

24/19 Orientering fra rådmannen vedrørende byggesaksavdelingen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 24/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens informasjon vedrørende situasjonen i byggesaksavdelingen og 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef for areal og teknikk, Hilde Bøkestad, orienterte kontrollutvalget om 
situasjonen i byggesaksavdelingen, herunder saksbehandlingstid, gebyrinntekter, 
antall «røde» saker, bemanning og rekruttering. Rådmannen supplerte 
presentasjonen. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Rådmannens informasjon vedrørende situasjonen i byggesaksavdelingen og 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten tas til orientering.  
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25/19 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Hjemmetjenesten" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 25/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisor konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten» om at Larvik kommune bør: 
  

• sørge for at alle registrerte avvik håndteres i tråd med rutiner og at de lukkes 
innen tidsfrist.  

• vurdere å iverksette flere opplærings- og holdningsskapende tiltak for å bedre 
praksis for avviksregistrering i hjemmetjenesten. 

• vurdere om det er sammenheng mellom manglende oppfølging av registrerte 
avvik og kultur for avviksregistrering på det enkelte tjenestested, og eventuelt 
iverksette tiltak.  

• vurdere om hjemmetjenesten innhenter og gjør bruk av erfaringer fra pasienter 
og pårørende i tilstrekkelig omfang.  

 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at funn i 
rapporten vil bli vurdert og implementert i det videre forbedringsarbeidet i 
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger innen 01.04.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten». Rådmannen bes rapportere 
skriftlig til kontrollutvalget innen 01.04.2020 om oppfølgingen av revisors 
anbefalinger. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle presenterte forvaltningsrevisjonen 
«Hjemmetjenesten» for kontrollutvalget, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. 
Kontrollutvalget diskuterte funnene i rapporten.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisor konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten» om at Larvik kommune bør: 
  

• sørge for at alle registrerte avvik håndteres i tråd med rutiner og at de lukkes 
innen tidsfrist.  
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• vurdere å iverksette flere opplærings- og holdningsskapende tiltak for å bedre 
praksis for avviksregistrering i hjemmetjenesten. 

• vurdere om det er sammenheng mellom manglende oppfølging av registrerte 
avvik og kultur for avviksregistrering på det enkelte tjenestested, og eventuelt 
iverksette tiltak.  

• vurdere om hjemmetjenesten innhenter og gjør bruk av erfaringer fra pasienter 
og pårørende i tilstrekkelig omfang.  

 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at funn i 
rapporten vil bli vurdert og implementert i det videre forbedringsarbeidet i 
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger innen 01.04.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten». Rådmannen bes rapportere 
skriftlig til kontrollutvalget innen 01.04.2020 om oppfølgingen av revisors 
anbefalinger. 
 
 
 
 
 

26/19 Behandling av prosjektplan for selskapskontroll av iFokus 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 26/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til prosjektplan for selskapskontroll av iFokus og bestiller en 
rapport som besvarer følgende hovedproblemstilling:  
 

Styres konsernet i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring?   

 
Herunder undersøkes:  

- Innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger i konsernet og valg av 
styrer m.m. sett i forhold til relevant regelverk, eierstyringsprinsipper og 
anbefalinger om god eierstyring.  

- Om konsernet ivaretar samfunnsansvar i samsvar med kommunes vedtak og 
forutsetninger (etiske retningslinjer og rutiner for varsling, 
arbeidsgivertilhørighet m.m.) 

 
Rapporten behandles i det første kontrollutvalgsmøtet i 2020. Ferdig rapport med 
rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet senest 14 dager før 
kontrollutvalgsmøtet.  
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev gjennomgikk prosjektplanen for 
selskapskontroll av iFokus. Det er planlagt oppstart for prosjektet i oktober 2019 med 
levering i første møte i 2020.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til prosjektplan for selskapskontroll av iFokus og bestiller en 
rapport som besvarer følgende hovedproblemstilling:  
 

Styres konsernet i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring?   

 
Herunder undersøkes:  

- Innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger i konsernet og valg av 
styrer m.m. sett i forhold til relevant regelverk, eierstyringsprinsipper og 
anbefalinger om god eierstyring.  

- Om konsernet ivaretar samfunnsansvar i samsvar med kommunes vedtak og 
forutsetninger (etiske retningslinjer og rutiner for varsling, 
arbeidsgivertilhørighet m.m.) 

 
Rapporten behandles i det første kontrollutvalgsmøtet i 2020. Ferdig rapport med 
rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet senest 14 dager før 
kontrollutvalgsmøtet.  
 
 
 

27/19 Revisors uavhengighetserklæring - regnskapsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 27/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Lisbet 
Fines, og oppdragsrevisor, Birgitte Holmberg, tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon, Lisbet 
Fines, og oppdragsrevisor, Birgitte Holmberg, tas til orientering.  
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28/19 Referatsaker 18.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 28/19 

 
 

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

• Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren 

• Kontrollrapport fra skatteetaten  

• Kopihenvendelse: Varsling om feilinformasjon i kommuneadvokatens 
orientering til kontrollutvalget 07.05.2019 

• Vedrørende sak om VIKS’ inntreden i Temark 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 

29/19 Eventuelt 18.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 18.06.2019 29/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg orienterte kort om det løpende revisjonsarbeidet. 
Plan for revisjon 2019 legges frem i neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid tas til orientering.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:25.  
 
 
Neste møte i kontrollutvalget i Larvik er 03.09.2019 kl. 18:00.  
 
 
Revetal, 19.06.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen  
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS  


