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Møteprotokoll  
 

Porsgrunn kontrollutvalg 

 
Dato: 04.12.2018 kl. 9:00 -12:30 
Sted: Porsgrunn Rådhus møterom 3. etg. 
Arkivsak: 18/00013 
  
Til stede:  Leder Erik Bystrøm, nestleder Karl Erik Høegh, medlem Bente Tangen, 

medlem Ingrid Brubakken, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor 

Ingebjørg Nordby Vibeto 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Vara Gunnar Blomhaugen, kunne ikke møte 

  
Forfall:  Henning Yven 
  
Andre: Rådmann Per Wold, kommunalsjef by og kulturutvikling Øistein Brinck, 

kommunalsjef Helse og omsorg Aud Fleten, Forvaltningsrevisor Anne 

Sæterdal, kommunalsjef administrasjon og støtte Kari Teigen, 
  Kommunalteknikk v/prosjektleder Bjørnar Andersen 

 
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
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Porsgrunn, 04.12.2018 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder     Sekretær 

Erik Bystrøm                                                              Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 04.12.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 04.12.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 04.12.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/18 Godkjenning av protokoll 25.09.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 25.09.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

38/18 Orientering om anskaffelsesreglement - som del av oppfølging av 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Prosjektstyring - investeringsprosjekt - 

Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 38/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet foreslår å ta denne saken til orientering og avslutte saken. 

Orientering om anskaffelses reglement kan følges opp i sak om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt– samfunnsansvar i anskaffelser. 

Kontrollutvalget vil i dette møtet i sak om – samfunnsansvar i anskaffelser få informasjon om 

anskaffelsesreglementet og kan da eventuelt bestemme i den saken om de vil ha ytterligere 

orientering når anskaffelses reglementet er vedtatt. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/18 Oppfølging - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Samfunnsansvar i 

anskaffelser - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 39/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Per Wold møtte og orienterte om hvordan Porsgrunn kommune har fulgt opp vedtaket og 

anbefalingene fra rapporten. 

Kommunalsjef for administrasjon og støtte Kari Teigen var tilstede i saken. 

 

Presentasjon gitt i møtet, sendes sekretariatet, og arkiveres som tilbakemelding i saken. 

 

 

Bystyrets vedtak  
kommunen bør:  

 oppdatere anskaffelsesreglement,  

 etablere rutiner for å fremme menneskerettigheter i anskaffelser,  

 vurdere tiltak for kvalitetssikring av kontrakter/kontraktsvilkår,  

 sikre at kontraktkrav om lønns- og arbeidsvilkår er i er samsvar med forskriftskrav, og  

 ta initiativ til å avklare samarbeid og ansvarsfordeling mellom GKI og kommunen.  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget høsten 2018 for å orientere om hvordan Porsgrunn kommune har 

fulgt opp vedtaket og anbefalingene fra rapporten.  

 

1 Bystyret ber administrasjonen følge opp tiltakene foreslått av Telemark kommunerevisjon IKS.  

2 Bystyret understreker spesielt behovet for sterkere kontroll på byggearbeidsplassene av 

bestemmelsene i Revidert Skiensmodell.  

3 Bystyret ber administrasjonen legge fram en rapport om oppfølging av tiltakene for samfunnsansvar 

i anskaffelser og mot sosial dumping, før bystyreperioden løper ut i 2019. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 40/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Kommunalsjef for Helse og omsorg Aud Fleten møtte og redegjorde i saken. 

 

Kontrollutvalget ba om en redegjørelse for følgende punkter:  
- Status for Porsgrunn kommune – Hvor mange med diagnosen psykisk utviklingshemmede er 

registret i 2017? er det stor økning fra tidligere år?  

- Hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til 

Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor?  

- Har kommunen kontrollrutiner for å sikre seg at de har korrekte vedtak – i så fall hvilke?  

- Kjenner rådmann til konkrete brudd på regelverket og/eller god forvaltningspraksis?  

- Har kommunen kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk utviklingshemmede?  

 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orienterte om revisjonen sin rolle i saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/18 Prosjektplan -Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Byggesaksbehandling - 

Porsgrunn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 41/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan «Byggesaksbehandling» som den foreligger, fra 

Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

Møtehandsaming 
Telemark kommunerevisjon IKS v/ Anne Sæterdal møtte og la fram prosjektplan på 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesaksbehandling. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan «Byggesaksbehandling» som den foreligger, fra Telemark 

kommunerevisjon IKS. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Saksbehandling av reguleringsplan Osebakken Park 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 42/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 

 
Kommunalsjef by og kulturutvikling Øistein Brinck møtte for å svare på spørsmål og redegjøre i 

saken. Kommunalteknikk v/prosjektleder Bjørnar Andersen var tilstede i saken. 
 

Presentasjon gitt i møtet sendes sekretariatet og arkiveres som tilbakemelding i saken. 

 

Osebakken vel ba om svar på følgende spørsmål: 

Hvor mange prosjekt/dialogmøter har OV vært med på siden 2014? 

Hvor mange tilsvarende møter er registrert mellom administrasjon og utbygger? 

 

Konsulentrapporten Okt 2016 - Mulighetsstudie Osebakken 

Plassering av ny undergang, ble etterspurt av OV flere ganger. 

Vi fikk den aldri tilsendt eller ble invitert til å uttale oss til rapportens konklusjon. 

Hvorfor ble rapporten bevist holdt tilbake av administrasjonen. 

Når ble konsulentrapporten bestilt av kommunen.? 

 

UMB 25.8.2015 

OV skriver i punkt 17 datert 26.6.2015 

Her er svaret fra administrasjonen på vårt punkt 17. 

«Administrasjonen er enig i at det vil være viktig å legge til rette for medvirkning i det videre arbeidet 

med planlegging av miljø - og trafikksikkerhetstiltak, og vi ønsker å ha en tett dialog og god dialog 

med OV i den videre prosessen « 

 

Hvorfor er ikke dette fulgt opp? 

Viser til (pbl§§ 4-1-4-2, og 12-8-12-12) 

 

Etter at fylkesmannen ved fylkeslegen kom med innsigelse til overgangstrappa ble prosjektet stoppet 

pga. brudd på nasjonalt lovverk. 

 

Etter noen uker så opphever fylkesmannen sin egen innsigelse (fra fylkeslegen) 

med bakgrunn i at Vidarsgate plutselig er blitt definert som en snarveg. 

På denne måten kunne alt av nasjonalt lovverk vedrørende trappa tilsidesettes. 

 

Har administrasjonen påvirket fylkesmannen til å avskjære sin egen innsigelse eller er dette noe som 

fylkesmannen kom med på eget initiativ?  

Hadde administrasjonen møter med fylkesmannen i forkant av avskjærende  

innsigelse ?  

 

Har administrasjonen startet planlegging av trafikksikkerhetstiltak på Osebakken ?  

Hvis ja , hvorfor er OV ikke blitt tatt med for dialog og medvirkning? 
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Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/18 Orientering fra revisor 04.12.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 43/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto orienterer om revisors arbeid i Porsgrunn kommune. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/18 Møte- og arbeidsplan for Porsgrunn Kontrollutvalg 2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 44/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.  
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde 
de møter utvalget ønsker.  
 
Møtedatoer 2019: Tirsdager 09:00, 22.01 - 12.03 - 08.05 - 04.06 - 27.08 - 24.09 - 29.10 - 03.12  

 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la fram forslag til møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019. 

Fellesmøte med Telemark fylkeskommune, Skien og Siljan for fremleggelse av 

forvaltningsrevisjonsrapport «Bypakke Grenland», blir 24.01.2018. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.  
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde 
de møter utvalget ønsker.  
Endringer: 08.05 til 07.05 
I oppsettet er Torsdager feil på flere av datoene i saksframlegget, dette rettes til Tirsdager i 
saksutskrift. 
 
Møtet 24.01.2019 er fellesmøte med Telemark fylke, Skien og Siljan avholdes på fylkeshuset i 
Skien. 
 
 
Møtedatoer 2019: Tirsdager 09:00, 24.01 - 12.03 - 07.05 - 04.06 - 27.08 - 24.09 - 29.10 - 03.12  

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/18 Referatsaker 04.12. 2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 45/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 


1. Betraktninger fra Temark sin Høstkonferanse 14.11.2018  

2. NKRF Ku konferanse 30.01-31.01.2019 påmelding 3 medlemmer melder seg på 

3. Informasjon om Bypakke Grenland, vedtak i Fylkeskommunen  

4. Innkommet brev – SHH 14.11.2018 

Sekretariatet og revisjonen opplyste om at kontrollutvalg ikke kan gjennomføre 

selskapskontroll av stiftelse da de er selveiende. 

Sekretariatet opplyste om at kontrollutvalget skal se til at kommunestyrevedtak blir 

gjennomført av administrasjonen, Kommunestyrevedtak står til et nytt er fattet.  

Rådmann Per Wold orienterte muntlig om opprettelse og kommunens rolle vedrørende 

stiftelser, samt dagens situasjon og historikk i saken. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 

1. tas til orientering. 

 

2. 3 medlemmer melder seg på 

 

3. tas til orientering. 

 

4. Kontrollutvalget mener de ikke kan ha noen rolle i saken. Saken avvises. 

Kontrollutvalget vil oppfordre til at huseier og aktørene arbeider aktivt for å ha en 

bedre dialog. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 

 14  

 

46/18 Eventuelt 04.12.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Porsgrunn kontrollutvalg 04.12.2018 46/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

 
1. Spørsmål fra sekretær for Bamble kontrollutvalg: 

Vekst i Grenland IKS eies av Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Drangedal og Siljan 

kommuner. 

 

Bamble KU har nå vedtatt at de ønsker å gjennomføre selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Vekst i Grenland IKS, men fortrinnsvis sammen med andre eiere. 

Kragerø vil vurdere å bli med i sitt møte til mandag 10.12. Er dette et prosjekt som Porsgrunn, 

Drangedal og Siljan har i sine planer, og som kan være interessant for dem å være med på? 
 

2. Spørsmål fra Karl Erik Høegh ang. bolig for rusmisbrukere., stil til Aud Fleten. Aud Fleten 

svarte muntlig i møtet. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
1. Kontrollutvalget bestiller prosjektplan og et pristilbud på selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon av Vekst i Grenland IKS, fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

Kontrollutvalget tar stilling til bestilling av prosjektet når prosjektplan og pristilbud er lagt 

frem. 

 

2. Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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