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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Re 2015-2019 
 
Dato: 14.11.2019 kl. 18:00 
Sted: VIKS' lokaker i Revetalgata 10 
Arkivsak: 19/00008 
  
Tilstede:  Magnus Theiste Østlie, leder  

Turid Evensen, nestleder  
Mona Røisgård Kirkevold, medlem  

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Lars Solli 
Harald Solberg 

  
Forfall:  Harald Bjerkesti Løken, medlem 

Geir Morten Stenhaug, medlem 
  
Andre: Trond Wifstad, rådmann Re kommune, sak 27/19 - 28/19 

Per Olav Pettersen, brannsjef Vestfold Interkommunale 
Brannvesen (VIB), sak 27/19 – 28/19 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Trygve Børsting, forvaltningsrevisor Vestfold kommunerevisjon  
Anja Ottervang Homleid, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Magnus Theiste Østlie 

Protokollfører: Anja Ottervang Homleid 
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Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.   
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Saker til behandling 

27/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 27/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2019 godkjennes.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 26.09.2019 godkjennes.  
 
 
 
 

28/19 Behandling av selskapskontroll av Vestfold Interkommunale 
Brannvesen (VIB) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 28/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
selskapskontrollen av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB):  
 

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:  

• VIB bør sikre tilstrekkelige årsverk til forebyggende arbeid, jamfør 
dimensjoneringsforskriften § 3-2.  
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• 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 kommune og VIB bes om å skriftlig rapportere til 
kontrollutvalget i nye Tønsberg kommune om oppfølgingen av revisors anbefalinger 
innen 23.10.2020.  
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisorene Elisabeth Nilsen og Trygve Børsting fra Vestfold 
kommunerevisjon ga en grundig presentasjon av rapporten. Rådmannen og 
brannsjefen kommenterte sine høringsuttalelser.  
 
Revisor, brannsjef og rådmann besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Det ble blant 
annet stilt spørsmål vedrørende tidspunkt for revidering av rutiner, intern involvering i 
utarbeidelse av nye rutiner, samarbeidet med kommunene vedrørende risikoutsatte 
grupper og samarbeidet med eierkommunenes byggesaksavdelinger.  
 
Kontrollutvalget diskuterte saken, og det fremlagte forslaget til vedtak. Det ble 
foreslått å legge til «og vil understreke viktigheten av at disse anbefalingene følges 
opp av kommunen og VIB» i vedtakets første setning. Følgende tillegg ble også 
foreslått:  
 
«I tillegg tilrår kontrollutvalget at kommunen og VIB fortsetter arbeidet med å 
utarbeide rutiner som sikrer at særskilte brannobjekter blir registrert hos VIB». 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i 
selskapskontrollen av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), og vil understreke 
viktigheten av at disse anbefalingene følges opp av kommunen og VIB.  
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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:  

• 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.  

 
I tillegg tilrår kontrollutvalget at kommunen og VIB fortsetter arbeidet med å utarbeide 
rutiner som sikrer at særskilte brannobjekter blir registrert hos VIB.  
 
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 kommune og VIB bes om å skriftlig rapportere til 
kontrollutvalget i nye Tønsberg kommune om oppfølgingen av revisors anbefalinger 
innen 23.10.2020. 
 
 
 

29/19 Tilbakemelding fra rådmannen vedrørende oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten "Sykefravær i Re kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 29/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding vedrørende IA-handlingsplan til 
orientering.  



 6  

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder kommenterte rådmannens skriftlige tilbakemelding.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding vedrørende IA-handlingsplan til 
orientering.  
 
 
 
 

30/19 Henvendelse fra Re eldreråd og rådet for funksjonshemmede 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 30/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen og kommunestyrets saksbehandling i sak 
053/19. Ulike forslag til vedtak ble diskutert.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen på bakgrunn av den nærstående 
kommunesammenslåingen. Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å sikre at 
uttalelsesretten til lovpålagte råd blir ivaretatt i fremtiden. 
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31/19 Møteplan 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 31/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for kontrollutvalget i nye Tønsberg 
kommune i 2020:  
 

• 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.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for kontrollutvalget i nye Tønsberg 
kommune i 2020:  
 

• 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.  
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32/19 Revisor orienterer 14.11.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 32/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Elisabeth Nilsen fra Vestfold kommunerevisjon orienterte kort om løpende 
regnskapsrevisjon. Vestfold kommunerevisjon er godt i gang med interimsrevisjon, 
herunder kontroll med offentlige anskaffelser.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende regnskapsrevisjon tas til orientering.  
 
 
 
 

33/19 Eventuelt 14.11.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 33/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
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34/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Re 2015-2019 14.11.2019 34/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Vedtakene ble lest opp. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 14.11.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.05.  
 
 
Revetal, 15.11.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Magnus Theiste Østlie 
 
 
 
Anja Ottervang Homleid 
Rådgiver  
VIKS  
 
 


