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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Larvik 
 
Dato: 26.11.2019 kl. 17:00 
Sted: Romberggata 4, møterom Tjølling 
Arkivsak: 19/00015 
  
Tilstede:  Stig Hatlo, leder 

Torunn Bredvei Steinsholt, nestleder 
Gjert Gjertsen, medlem 
Janne Ekmann, medlem 
Anders Haugene, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen. 

  
Forfall:  Ingen.  
  
Andre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder:  

Erik Bringedal, ordfører Larvik kommune, sak 35/19 – 40/19 
Paul Hellenes, økonomisjef Larvik kommune 
Lisbet Fines, oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon 
Telemark kommunerevisjon, sak 35/19 – 40/19 
Kirsti Torbjørnson, leder for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll, Telemark kommunerevisjon, sak 35/19 – 
46/19 
Birgitte Holmberg, oppdragsrevisor Telemark 
kommunerevisjon  
Anja Ottervang Homleid, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Stig Hatlo 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Homleid 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

35/19 19/00138-1 
Presentasjon av kontrollutvalgsmedlemmer, revisjon 
og sekretariat 

3 
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36/19 
19/00015-
34 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
03.09.2019 

3 

37/19 19/00138-2 
Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid 

4 

38/19 19/00138-3 
Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger 
og samarbeid 

4 

39/19 19/00138-5 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 5 

40/19 19/00138-4 Revisjonsplan 2019 5 

41/19 
19/00017-
13 

Bestilling av vesentlighets- og risikoanalyse for 
forvaltningsrevisjon 

6 

42/19 
19/00017-
14 

Bestilling av vesentlighets- og risikoanalyse for 
eierskapskontroll 

7 

43/19 19/00117-6 Revisors uavhengighetserklæring - eierskapskontroll 8 

44/19 19/00139-1 Møteplan 2020 8 

45/19 
19/00018-
14 

Referatsaker 26.11.2019 9 

46/19 
19/00019-
13 

Eventuelt 26.11.2019 10 

47/19 
19/00020-
35 

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende offentlig 
anskaffelse av helse- og omsorgstjenester levert av 
private aktører 

10 

    

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til det første møtet i den nye perioden, og 
møtet ble satt kl. 17:00.  
 
Sak 37/19 ble behandlet før sak 36/19, og sak 47/19 ble behandlet før sak 46/19.   
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Saker til behandling 

35/19 Presentasjon av kontrollutvalgsmedlemmer, revisjon og 
sekretariat 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 35/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlemmene, ordfører, revisorer, sekretariatet og økonomisjefen 
presenterte seg kort for hverandre.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering.  
 
 
 
 

36/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 03.09.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 36/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 03.09.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 03.09.2019 godkjennes. 
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37/19 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 37/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra ordfører tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Ordfører i Larvik kommune, Erik Bringedal, orienterte utvalget om sitt forhold til 
kontrollutvalget og sine forventinger til samarbeidet med utvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering.  
 
 
 
 

38/19 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og 
samarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 38/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra kommunedirektøren tas til informasjon. 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef i Larvik kommune, Paul Hellenes, presenterte informasjon om 
kontrollutvalget og administrasjonens forventninger til samarbeidet med 
kontrollutvalget. Det har tidligere vært praksis i Larvik kommune at rådmannen 
og/eller økonomisjefen er tilstede i alle kontrollutvalgsmøter, og administrasjonen 
ønsker å opprettholde denne praksisen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Informasjonen fra rådmannen v/ Paul Hellenes tas til orientering.  
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39/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 39/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Fire kontrollutvalgsmedlemmer deltok på sekretariatets opplæringsdag på 
fylkeshuset i Tønsberg 11.11.2019, og saken ble lagt frem som en oppsummering av 
denne opplæringen. I møtet ble det særlig påpekt at kontrollutvalget er et kollegium, 
og at enkeltmedlemmer ikke skal opptre alene på vegne av kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering.  
 
 

40/19 Revisjonsplan 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 40/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 
2019 til orientering. 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig for regnskapsrevisjon, Lisbet Fines, orienterte generelt om 
regnskapsrevisjon og regnskapsrevisors oppgaver. Oppdragsrevisor Birgitte 
Holmberg ga en grundig presentasjon av overordnet revisjonsstrategi for 2019.  
 
Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart av de fremmøtte revisorene og økonomisjef 
Paul Hellenes.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 
2019 til orientering. 
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41/19 Bestilling av vesentlighets- og risikoanalyse for 
forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 41/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for 
forvaltningsrevisjon for Larvik kommune for perioden 2019-2023 fra Telemark 
kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at 
revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 26.11.2019.  

 
Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
kontrollarbeid 2020.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.  
 

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 07.04.2020 for 
behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.04.2020. 

 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon, Kirsti Torbjørnson, informerte om 
risiko- og vesentlighetsanalysen og om forvaltningsrevisjon generelt. Det ble opplyst 
hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som ble gjennomført i forrige periode. 
Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for 
forvaltningsrevisjon for Larvik kommune for perioden 2019-2023 fra Telemark 
kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at 
revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 26.11.2019.  

 
Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
kontrollarbeid 2020.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.  
 

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 07.04.2020 for 
behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.04.2020. 
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42/19 Bestilling av vesentlighets- og risikoanalyse for 
eierskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 42/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for 
eierskapskontroll for Larvik kommune for perioden 2019-2023 fra Telemark 
kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at 
revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 26.11.2019.  

 
Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
kontrollarbeid 2020.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2019-

2023 som en del av sin ordinære virksomhet.  
 

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 07.04.2020 for 
behandling i kontrollutvalget 28.04.2020. 

 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll, Kirsti Torbjørnson, informerte om 
eierskapskontroll og arbeidet som skal settes i gang med risiko- og 
vesentlighetsanalysen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for 
eierskapskontroll for Larvik kommune for perioden 2019-2023 fra Telemark 
kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at 
revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 26.11.2019.  

 
Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for 
kontrollarbeid 2020.  

 
2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2019-

2023 som en del av sin ordinære virksomhet.  
 

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 07.04.2020 for 
behandling i kontrollutvalget 28.04.2020. 
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43/19 Revisors uavhengighetserklæring - eierskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 43/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll, Kirsti 
Torbjørnson, tas til orientering.  
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll, Kirsti Torbjørnson, kommenterte 
uavhengighetserklæringen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll, Kirsti 
Torbjørnson, tas til orientering.  
 
 
 

44/19 Møteplan 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 44/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020:  
 
 Tirsdag 4. februar 2020 
 Tirsdag 28. april 2020 
 Tirsdag 9. juni 2020 
 Tirsdag 1. september 2020 
 Tirsdag 20. oktober 2020 
 Tirsdag 2. desember 2020 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. _________. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte det fremlagte forslaget til møteplan. Den foreslåtte 
møtedatoen 2. desember 2020 er en onsdag, og ble endret til tirsdag 1. desember 
2020. Det ble foreslått å flytte møtedatoen 9. juni 2020 til 2. juni 2020. 
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Det var enighet i utvalget om å legge kontrollutvalgsmøtene til dagtid, og kl. 12:00 ble 
satt som tidspunkt. Møtene holdes som hovedregel i Romberggata 4 i Larvik.  
 
Sekretariatet orienterte kort om rutiner knyttet til utsendelse av sakspapirer og 
protokoll, samt møtekultur. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020:  
 
 Tirsdag 4. februar 2020 
 Tirsdag 28. april 2020 
 Tirsdag 2. juni 2020 
 Tirsdag 1. september 2020 
 Tirsdag 20. oktober 2020 
 Tirsdag 1. desember 2020 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. 12:00.  
 
 
 
 

45/19 Referatsaker 26.11.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 45/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte kort om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020 som 
arrangeres på Gardermoen 29. – 30. januar 2020. Medlemmene Stig Hatlo, Anders 
Haugene og Gjert Gjertsen ønsker å delta, og sekretariatet melder på disse med 
ekstra overnatting fra 28. januar 2020. Øvrige medlemmer som ønsker å delta melder 
ifra til sekretariatet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
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46/19 Eventuelt 26.11.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 46/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsmedlem Anders Haugene tok opp spørsmål vedrørende habilitet blant 
medlemmene i hovedutvalg for helse, omsorg og mestring. Svært mange av 
medlemmene er ansatt i helsesektoren i Larvik kommune, og dette vil høyst 
sannsynlig medføre habilitetsproblemer.  
 
Kontrollutvalget diskuterte saken. Det ble fremmet forslag om at sekretariatet sender 
en henvendelse til politisk sekretariat i kommunen og forespør hvordan habilitet 
ivaretas i det aktuelle hovedutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Sekretariatet sender en henvendelse til politisk sekretariat med forespørsel om 
hvordan habilitet ivaretas i hovedutvalg for helse, omsorg og mestring.  
 
 
 
 

47/19 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende offentlig 
anskaffelse av helse- og omsorgstjenester levert av private aktører 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Larvik 26.11.2019 47/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møtet 04.02.2020 for å orientere om Larvik 
kommunes innkjøp av helsetjenester fra private aktører.  
 
 
Møtebehandling 
Det var enighet om å invitere rådmannen til neste møte for å orientere om 
kommunens innkjøp av helsetjenester fra private aktører.  
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Kontrollutvalgsleder Stig Hatlo fremmet forslag om å utsette realitetsbehandlingen av 
henvendelsen datert 01.10.2019 til neste kontrollutvalgsmøte, etter orienteringen fra 
rådmannen.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møtet 04.02.2020 for å orientere om Larvik 
kommunes innkjøp av helsetjenester fra private aktører.  
 
Realitetsbehandlingen av henvendelsen datert 01.10.2019 utsettes til neste 
kontrollutvalgsmøte 04.02.2019 etter rådmannens redegjørelse. 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:30.  
 
 
Revetal, 27.11.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Larvik kommune, Stig Hatlo 
 
 
 
Anja Ottervang Homleid 
Rådgiver  
VIKS  


