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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Tønsberg 2015-2019 
 
Dato: 21.11.2019 kl. 16:00 
Sted: Tønsberg rådhus, møterom Olsen 
Arkivsak: 19/00028 
  
Tilstede:  Lars Egeland, leder 

Gry Aas, nestleder 
Trond Mathisen, medlem 
Berit E. Nilsen, medlem 
Jon Åsheim, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg 

Ljøsterød 
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen   
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Trygve Børsting 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
  
Møteleder: Kontrollutvalgsleder Lars Egeland 
Protokollfører: Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

 
 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til siste møte i Tønsberg kommune i denne 
perioden. Innkalling og saksliste ble godkjent. Møtet ble satt kl 16.00. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

37/19 19/00028-
35 Godkjenning av protokollen 05.09.2019 2 

38/19 19/00105-
11 

Behandling av forv.rapp. "Vedlikehold av kommunale 
bygg, alle virksomheter" 2 
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39/19 19/00104-
12 

Behandling av selskapskontrollrapporten Vestfold 
Interkommunale brannvesen , VIB 4 

40/19 19/00142-1 Møteplan 2020 6 

41/19 19/00039-
15 Eventuelt 7 

    

 
 
Saker til behandling 

37/19 Godkjenning av protokollen 05.09.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 2015-2019 21.11.2019 37/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.09.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 05.09.2019 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 
38/19 Behandling av forv.rapp. "Vedlikehold av kommunale bygg, 
alle virksomheter" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 2015-2019 21.11.2019 38/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
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Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjons rapport 
«Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt; 

 Tønsberg kommune skal: 
• sørge for at foreløpig utarbeidet strategi for drift og 

vedlikehold av formålsbygg og boliger blir politisk og forankret 
og implementert i ny kommune. 
 

• presentere kommunens vedlikeholdsbehov for kommunens 
formålsbygg og boliger for politisk nivå, for å synliggjøre 
behovet for vedlikeholdsmidler og styrke den politiske 
forankringen. 
 

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse tar rapporten til 
etterretning. Videre blir det bekreftet at forankringen blir bedre ved å legge frem 
strategi for drift og vedlikehold samt vedlikeholdsbehov av formålsbygg og boliger 
som politisk sak. Rådmannen vil etablere årlig rutine.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere om oppfølgingen av tiltakene til 
kontrollutvalget innen august 2020. 

 
Rapporten oversendes bystyret til behandling. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød orienterte om prosessen og avgrensingen. 
Videre ble problemstillingene og tiltakene gjennomgått. Revisor bekreftet at det er et 
vedlikeholdsetterslep. Spørsmål ble besvart.  Saken ble diskutert. 
 
Kontrollutvalget ønsket å nevne i sitt vedtak at mangel på oppfølging av 
vedlikeholdsetterslep kan gi verdireduksjon av bygningsmassen, og utvalget ville 
tydeliggjøre at innhenting av erfaring fra brukerne i kommunale utleieboliger i 
kommunen bør bedres.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjons rapport 
«Vedlikehold av kommunale bygg, alle virksomheter» med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt; 

 Tønsberg kommune skal: 
• sørge for at foreløpig utarbeidet strategi for drift og vedlikehold av 

formålsbygg og boliger blir politisk og forankret og implementert i ny 
kommune. 
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• presentere kommunens vedlikeholdsbehov for kommunens 

formålsbygg og boliger for politisk nivå, for å synliggjøre 
behovet for vedlikeholdsmidler og styrke den politiske 
forankringen. 

 
Kontrollutvalget vil nevne at vedlikeholdsetterslepet gir uttrykk for at en slik får 
verdireduksjon av bygningsmassen, og i tillegg kan få miljømessige konsekvenser i 
fremtiden. 
 
Kontrollutvalget peker på at kommunene bør bedre innhenting av brukernes erfaring 
fra kommunale utleieboliger. Dette for det ikke innhentes årlig 
vedlikeholdsgjennomgang av kommunale utleieboliger.   
 
Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin høringsuttalelse tar rapporten til 
etterretning. Videre blir det bekreftet at forankringen blir bedre ved å legge frem 
strategi for drift og vedlikehold samt vedlikeholdsbehov av formålsbygg og boliger 
som politisk sak. Rådmannen vil etablere årlig rutine.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen rapportere om oppfølgingen av tiltakene til 
kontrollutvalget innen august 2020. 

 
Rapporten oversendes kommunestyret til behandling 
 
[Lagre]  
 
 
 
39/19 Behandling av selskapskontrollrapporten Vestfold 
Interkommunale brannvesen , VIB 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 2015-2019 21.11.2019 39/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjons 
selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale brannvesen, VIB med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt for Tønsberg kommune: 

Til kommunene:  
• Kommunene bør vurdere å utdype formål og strategi for deres eierskap i 

VIB, jamfør KS’ «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll».  
• Kommunene bør, i samarbeid med VIB, sørge for at viktige prinsipielle 

spørsmål blir behandlet politisk, jamfør kommunens eierskapsmeldinger.  
 
Til selskapet:  
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• VIB bør sikre tilstrekkelige årsverk til forebyggende arbeid, jamfør 
dimensjoneringsforskriften § 3-2.  

• VIB bør sikre at forvaltningslovens regler for forhåndsvarsel og 
begrunnelse av enkeltvedtak, blir fulgt opp i forbindelse med registrering av 
særskilte brannobjekt.  

• VIB bør tilstrebe at tilsynsrapporter blir utsendt innen 2 uker etter tilsyn, 
jamfør prosedyre for gjennomføring av tilsyn og kontroll.  

• VIB bør sikre etablering og dokumentasjon av et tilfredsstillende system for 
kartlegging og planlegging av det forebyggende arbeidet, jamfør kapittel 4 i 
forskrift om brannforebygging.  

• VIB bør videreføre samarbeidet med eierkommunene med å utarbeide 
rutiner for kartlegging, planlegging, opplæring og tiltak i forhold til de 
risikoutsatte gruppene, jamfør kapittel 4 i forskrift om brannforebygging.  

  
 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren i nye Tønsberg kommune og VIB 
skriftlig rapporterer til kontrollutvalget i nye Tønsberg kommune om oppfølging av 
revisors anbefalinger innen 23.10.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  

• Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger 
i selskapskontrollen av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). 

 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen og forvaltningsrevisor Trygve Børsting orienterte 
om rapporten. Problemstillingene, revisors vurderinger og tiltakene ble gjennomgått.  
Det ble gitt en grundig gjennomgang fra revisjonen. Spørsmål ble besvart og saken 
ble diskutert. Det ble enighet om å sette på dato for tilbakerapportering også i 
innbydelsen til anbefalingen til kommunestyret.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjons 
selskapskontrollrapport av Vestfold Interkommunale brannvesen, VIB med de 
konklusjoner og anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt for Tønsberg kommune: 

Til kommunene:  
• Kommunene bør vurdere å utdype formål og strategi for deres eierskap i 

VIB, jamfør KS’ «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll».  
• Kommunene bør, i samarbeid med VIB, sørge for at viktige prinsipielle 

spørsmål blir behandlet politisk, jamfør kommunens eierskapsmeldinger.  
 
Til selskapet:  
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• VIB bør sikre tilstrekkelige årsverk til forebyggende arbeid, jamfør 
dimensjoneringsforskriften § 3-2.  

• VIB bør sikre at forvaltningslovens regler for forhåndsvarsel og 
begrunnelse av enkeltvedtak, blir fulgt opp i forbindelse med registrering av 
særskilte brannobjekt.  

• VIB bør tilstrebe at tilsynsrapporter blir utsendt innen 2 uker etter tilsyn, 
jamfør prosedyre for gjennomføring av tilsyn og kontroll.  

• VIB bør sikre etablering og dokumentasjon av et tilfredsstillende system for 
kartlegging og planlegging av det forebyggende arbeidet, jamfør kapittel 4 i 
forskrift om brannforebygging.  

• VIB bør videreføre samarbeidet med eierkommunene med å utarbeide 
rutiner for kartlegging, planlegging, opplæring og tiltak i forhold til de 
risikoutsatte gruppene, jamfør kapittel 4 i forskrift om brannforebygging.  

.   
 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren i nye Tønsberg kommune og VIB 
skriftlig rapporterer til kontrollutvalget i nye Tønsberg kommune om oppfølging av 
revisors anbefalinger innen 23.10.2020.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  

• Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger 
i selskapskontrollen av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). 

 
• Kommunedirektøren i nye Tønsberg og VIB bes om å skriftlig rapportere til 

kontrollutvalget i nye Tønsberg kommune om oppfølgingen av rapporten innen 
23.10.2020. 

 
[Lagre]  
 
 
 
40/19 Møteplan 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 2015-2019 21.11.2019 40/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utkast til møteplan vedtas som: Møteplan 2020 for kontrollutvalget i Tønsberg. 

• torsdag,   6. februar 2020 
• torsdag,   2. april 2020  
• torsdag, 14. mai 2020 
• torsdag,   3. september 2020 
• torsdag,   1. oktober 2020 
• torsdag, 26.november 2020 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.  
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Møtene holdes på Revetal.  
Møtene begynner som hovedregel kl. ____________ 
 
 
Møtebehandling 
Møteplan for kontrollutvalget 2020 ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Møteplan 2020 for kontrollutvalget i nyeTønsberg. 

• torsdag,   6. februar 2020 
• torsdag,   2. april 2020  
• torsdag, 14. mai 2020 
• torsdag,   3. september 2020 
• torsdag,   1. oktober 2020 
• torsdag, 26.november 2020 

 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.  
 
Møtene holdes på Revetal.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
41/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Tønsberg 2015-2019 21.11.2019 41/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om en henvendelse som var mottatt på sekretariatet 
18.11.2019. Henvendelsen er fra Sands Advokatfirma DA vedr. «Anmodning om 
umiddelbar lovlighetskontroll av Tønsberg kommunes beslutning i spørsmål om 
habilitet i sak om overtredelsesgebyr [SANDS-MATTERS.FID604966]»  
 
Innkalling og saker til kontrollutvalgsmøtet 21.11.2019 var sendt ut da henvendelsen 
ble mottatt. Henvendelsen ble derfor ettersendt samme dag som sekretariatet mottok 
den til kontrollutvalgsmedlemmene på e-post 18.11.2019.   
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Henvendelsen ble diskutert i forhold til kontrollutvalgets mandat.  Utvalget vurderer 
dette til å være en enkeltsak og en pågående sak. Saken er sendt til fylkesmannen 
15.11.2019. Utvalget vurderte henvendelsen dit hen at den ikke ligger i mandatet til 
kontrollutvalget.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget går ikke videre med saken da utvalget vurderer dette til å være en 
enkeltsak og en pågående sak.   
 
[Lagre]  
 
Neste møte i kontrollutvalget i nye Tønsberg kommune er 06.02.2020 på Revetal. 
 
  
Revetal, 22.11.2019 
 
 
For leder av kontrollutvalget i Tønsberg kommune, Lars Egeland 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
VIKS 
 
 
 


