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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 03.09.2019 kl. 18:00 
Sted: Romberggata 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 19/00015 
  
Tilstede:  Gjert Gjertsen, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen 

  
Ikke møtt:  Kjersti Michalsen, medlem 
  
Andre: Jan Arvid Kristengård, rådmann Larvik kommune, sak 30/19-

31/19 
Hege Eick, leder av planavdelingen Larvik kommune, sak 
30/19-31/19  
Hildegunn Rafdal, forvaltningsrevisor Telemark 
kommunerevisjon, sak 30/19-31/19  
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark 
kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Gjert Gjertsen 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

30/19 
19/00015-
26 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
18.06.2019 

3 
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31/19 
18/00138-
10 

Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" 3 

32/19 19/00127-1 Budsjett for kontrollarbeid 2020 5 

33/19 
19/00016-
12 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 
2019 

6 

34/19 
19/00019-
10 

Eventuelt 03.09.2019 6 

    

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til det siste kontrollutvalgsmøtet i denne 
perioden, og møtet ble satt kl. 18:00.  
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.   
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Saker til behandling 

30/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 30/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 18.06.2019 godkjennes. 
 
 
 
 

31/19 Behandling av forvaltningsrevisjonen "Planarbeid" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 31/19 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid» om at Larvik kommune bør:  
 

• iverksette tiltak som sikrer jevnlig vurdering av om gjeldende reguleringsplaner 
skal revideres eller oppheves.  

• utarbeide hensiktsmessige samarbeidsformer mellom Arealplan og Byggesak 
 
Revisor har også anbefalt at administrasjonen bør redegjøre for kontrollutvalget om 
og eventuelt hvordan risikovurderingen fra 09.04.2018 er fulgt opp i etterkant. 
Kontrollutvalget har i møtet 03.09.2019 fått en slik orientering fra administrasjonen i 
forbindelse med fremleggelse av forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget tar 
denne informasjonen til orientering.  
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Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om 
oppfølging av revisors anbefalinger, inkludert videre oppfølging av risikovurderingen, 
innen 15.05.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid». Rådmannen bes rapportere skriftlig til 
kontrollutvalget innen 15.05.2020 om oppfølgingen av revisors anbefalinger.  
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal presenterte hovedpunktene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten. Informasjonen om risikovurderinger som fremkom i 
høringsbrevet til rapporten ble særlig kommentert. Hildegunn Rafdal besvarte 
kontrollutvalgets spørsmål knyttet til rapporten.  
 
Rådmannen kommenterte funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten og om arbeidet 
med korrupsjonsforebygging i kommunen. Videre orienterte leder for planavdelingen i 
Larvik kommune, Hege Eick, om risikovurderingen for Arealplan fra 09.04.2018. Alle 
punktene i risikovurderingen ble gjennomgått og kommentert. Kontrollutvalgets 
spørsmål ble besvart, og rapporten ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid» om at Larvik kommune bør:  
 

• iverksette tiltak som sikrer jevnlig vurdering av om gjeldende reguleringsplaner 
skal revideres eller oppheves.  

• utarbeide hensiktsmessige samarbeidsformer mellom Arealplan og Byggesak 
 
Revisor har også anbefalt at administrasjonen bør redegjøre for kontrollutvalget om 
og eventuelt hvordan risikovurderingen fra 09.04.2018 er fulgt opp i etterkant. 
Kontrollutvalget har i møtet 03.09.2019 fått en slik orientering fra administrasjonen i 
forbindelse med fremleggelse av forvaltningsrevisjonsrapporten. Kontrollutvalget tar 
denne informasjonen til orientering.  
 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen skriftlig rapporterer til kontrollutvalget om 
oppfølging av revisors anbefalinger, inkludert videre oppfølging av risikovurderingen, 
innen 15.05.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Planarbeid». Rådmannen bes rapportere skriftlig til 
kontrollutvalget innen 15.05.2020 om oppfølgingen av revisors anbefalinger.  
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32/19 Budsjett for kontrollarbeid 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 32/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.208.000 i budsjett 2020 til 
kontrollarbeid i Larvik kommune: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, 
enhetskontroll, attestasjoner og andre tjenester)  kr. 2.500.000 
 
Sekretariatstjenester fra Vestfold, Telemark og Agder  
kontrollutvalgssekretariat      kr.    393.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    315.000 
 
Tilsammen:        kr. 3.208.000 
 
Det tas forbehold om at forslaget til budsjettoppstilling/fordeling for revisjon (Vestfold 
og Telemark revisjon IKS) og sekretariatet (Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS) blir vedtatt i de respektive representantskapene i 
november/desember 2019.  
 
Saken oversendes formannskap og kommunestyret for behandling.  
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om de ulike budsjettpostene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 3.208.000 i budsjett 2020 til 
kontrollarbeid i Larvik kommune: 
 
Revisjonstjenester (regnskapsrevisjon av kommune- 
regnskapet, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, 
enhetskontroll, attestasjoner og andre tjenester)  kr. 2.500.000 
 
Sekretariatstjenester fra Vestfold, Telemark og Agder  
kontrollutvalgssekretariat      kr.    393.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelse  kr.    315.000 
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Tilsammen:        kr. 3.208.000 
 
Det tas forbehold om at forslaget til budsjettoppstilling/fordeling for revisjon (Vestfold 
og Telemark revisjon IKS) og sekretariatet (Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS) blir vedtatt i de respektive representantskapene i 
november/desember 2019.  
 
Saken oversendes formannskap og kommunestyret for behandling.  
 
 
 
 

33/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 33/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg presenterte hovedpunktene i overordnet 
revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 til 
orientering.  
 
 
 
 

34/19 Eventuelt 03.09.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 03.09.2019 34/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
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Møtebehandling 
Ingen saker.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:45.  
 
Neste møte i kontrollutvalget i Larvik kommune er 26.11.2019.  
 
 
Revetal, 04.09.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Gjert Gjertsen 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen 
Rådgiver VIKS 


