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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 18.12.2019 kl. 18:00 
Sted: Adalsborgen 
Arkivsak: 19/00031 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Ingvar Kjørum, nestleder 
Anne Lise Olafsen, medlem  
Michael Bo Bergman, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Roger Heggelund 

  
Forfall:  Marianne Negård, medlem 

 
  
Andre: Horten kommune, ordfører Are Karlsen tilstede i sak 35/19 – 

37/19 
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen 
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Trygve Børsting 
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
  
  
Møteleder:  Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 

 
Leder ønsket velkommen til kontrollutvalgsmøtet.  Vararepresentant og øvrige 
medlemmer hadde en kort presentasjonsrunde. Kontrollutvalgsleder informerte om 
nyvalg av kontrollutvalget som var gjennomført av kommunestyret 17.12.2019. Møtet 
ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  
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25 

Godkjenning av protokollen fra 06.11.2019 2 

36/19 19/00140-2 
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Interkommunale brannvesen 
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38/19 
19/00056-
12 

Revisor orienterer 6 

39/19 19/00141-5 Møteplan for kontrollutvalget 2020 6 

40/19 
19/00061-
16 

Eventuelt 7 

    

 
 
  
Saker til behandling 

35/19 Godkjenning av protokollen fra 06.11.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.12.2019 35/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.11.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.11.2019 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 

36/19 Kontrollutvalget og politisk ledelse - forventninger og 
samarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.12.2019 36/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
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Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører la frem sine forventninger om kontrollutvalgets arbeid og samarbeid 
fremover. Ordfører presiserte viktigheten av kontrollutvalgets mandat. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Informasjonen fra ordfører tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

37/19 Behandling av selskapskontrollrapport VIB, Vestfold 
Interkommunale brannvesen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.12.2019 37/19 

 
 

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 Horten 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:  

• 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.  
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• 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 Horten kommune og VIB skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget i Horten 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 Horten og VIB bes om å skriftlig rapportere til 
kontrollutvalget i Horten kommune om oppfølgingen av rapporten innen 
23.10.2020. 
 
 

Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
 
 
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 grundig diskutert.  
 
Kontrollutvalgsleder hadde følgende tillegg til forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget anbefaler i samsvar med revisjon at kommunestyret fører en 
tettere politisk eieroppfølging av selskapet med rapporteringer til 
kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget er bekymret over manglende brannsyn i forhold til risikoutsatte 
grupper, som framkommer i statistikk over gjennomførte brannsyn. 
 
Kontrollutvalget er kjent med omstilling og forhold til ny brannlov.   

 
Utvalget diskuterte forslaget og var enige om at dette skulle medtas i vedtaket til 
kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  



 5  

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 Horten 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 

 
Kontrollutvalget anbefaler i samsvar med revisjon at kommunestyret fører en tettere 
politisk eieroppfølging av selskapet med rapporteringer til kommunestyret. 

 
Kontrollutvalget er bekymret over manglende brannsyn i forhold til risikoutsatte 
grupper, som framkommer i statistikk over gjennomførte brannsyn. 

 
Kontrollutvalget er kjent med omstilling og forhold til ny brannlov.   
 
 

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.  

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

 
• Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger 

i selskapskontrollen av Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). 
 

• Kommunedirektøren i Horten og VIB bes om å skriftlig rapportere til 
kontrollutvalget i Horten kommune om oppfølgingen av rapporten innen 
23.10.2020. 
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Rapporten oversendes kommunestyret til behandling. 
   
 
[Lagre]  
 
 
 

38/19 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.12.2019 38/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor informerte om notat om løpende revisjon 2019 og om status i sitt arbeid i 
forhold til revisjonsplanen 2019. Kontrollutvalgsleder etterspurte en oversikt over 
selskaper Horten kommune er eier av eller medeier i. Revisjon fremskaffer denne 
oversikten, og sekretariatet sender den ut til kontrollutvalgsmedlemmene så fort den 
er mottatt.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 

39/19 Møteplan for kontrollutvalget 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.12.2019 39/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 

Møteplan for kontrollutvalget i Horten kommune for 2020: 
Onsdag 18. mars  
Onsdag 27. mai (årsoppgjørsmøte) 
Onsdag 16. september (budsjettmøte) 
Onsdag11. november 
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Onsdag 09. desember 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl 18.00. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunestyret hadde endret på noen møtedatoer i 2020, og ny møteplan for 
kontrollutvalget ble diskutert. Sekretariatet i VIKS sammen med 
formannskapssekretær i Horten kommune får mandat til å lage en ny møteplan. 
Det må tas hensyn til gruppemøter i planen, og utvalget ønsker møter fortrinnsvis på 
tirsdager.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
 
Vedtak  
Sekretariatet i VIKS sammen med formannskapssekretær i Horten kommune får 
mandat til å lage møteplan for kontrollutvalget i Horten kommune for 2020. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

40/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 18.12.2019 40/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Administrasjonen har bedt om en skriftlig liste over kontrollutvalgsmedlemmer som 
skal ha nye Ipader. Sekretariatet oversender en slik liste som inneholder Ingvar 
Kjørum,  Anne Lise Olafsen,  Michael Bo Bergman, og nyvalgt medlem Viktoria 
Røsland. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget skal ha fire nye Ipader i denne perioden. Sekretariatet oversender 
navn på kontrollutvalgsmedlemmer dette gjelder til administrasjonen.   
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[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 17. mars 2020 
 
Revetal 19. desember 2019 
For leder i kontrollutvalget i Horten kommune, Jan Nærsnes  
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder  
  
 
 


