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Årsrapport 2019 – Kontrollutvalget i 
Vestfold fylkeskommune 

 
 
 

Hjemmel 
Fylkeskommunen er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. 
kommuneloven av 2018 kap. 23. Dette kapittelet i den nye kommuneloven trådte i 
kraft fra det konstituerende kommunestyremøtet høsten 2019. «Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon» definerer kontrollutvalgets oppgaver nærmere, og trådte 
også i kraft fra og med det konstituerende kommunestyremøtet høsten 2019. 

 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal, på vegne av fylkestinget, føre løpende kontroll med 
forvaltningen, herunder påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 
Viktige oppgaver for kontrollutvalget er: 

 Påse at fylkeskommunens regnskap blir revidert på en betryggende 
måte. 

 Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 
 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av fylkesutvalget og 

fylkestinget. 
 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp. 
 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, og påse at det 

utføres forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens virksomhet, og av 
selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i 

 Utarbeide plan for gjennomføring av eierskapskontroll, og påse at det 
føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper 

 Rapportere til fylkestinget om gjennomført forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. 

 Påse at fylkestingets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-
prosjekter og eierskapskontroll blir fulgt opp. 

 Innstille overfor fylkestinget ved valg av revisjonsordning og sekretariat. 
 Utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i fylkeskommunen. 
 Vurdere henvendelser fra innbyggerne. 
 Stille krav til fylkeskommunens etiske bevissthet. 

 
Sammensetning 
Kontrollutvalget skal etter den nye kommuneloven ha minst 5 medlemmer og minst 
ett av medlemmene skal være medlem av fylkestinget, jf. kommuneloven § 23-1. 
 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune hadde i valgperioden 2015 -2019 følgende 
sammensetning: 
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Medlemmer     Varamedlemmer 
Heidi Ørnlo (Ap), leder   Per Hermann Aune (Ap) 
Rune Mathiassen (SV), nestleder  Inge Høyen (Sp) 
Øyvind Reidar Bakke (Ap)   Ulf Lund Halvorsen (MdG) 
Elise Andersen (FrP)   Øyvind Oppegård (KrF) 
Andreas Muri (H)    Hanne Eikeland (H) 
 
 
Kontrollutvalgets virksomhet i 2019 
I 2019 ble det avholdt 5 kontrollutvalgsmøter og behandlet 36 saker. Til 
sammenligning ble det i 2018 avholdt 7 møter og behandlet 52 saker.  
 
Regnskapsrelaterte saker 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap 2018 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap. Uttalelsen  
skal være fylkesutvalget i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
fylkesutvalget avgir innstilling om årsregnskapet til fylkestinget. Kontrollutvalget avga 
uttalelse til fylkeskommunens årsregnskap i møtet 11.04.2019, sak 15/19. 
 
Revisor avla en normal revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger. 
 
Fylkeskommunens årsregnskap for 2018 viste kr 2,652 mill. kr til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 136 mill. kr.  
 
Investeringsregnskapet viste et finansieringsbehov på 706 mill. kr, hvorav 319 mill. kr 
var lånefinansiert. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse.  
 
Hovedpunkter fra kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018: 
 

 Vestfold fylkeskommune hadde en skatteinngang og rammetilskudd på 2.740 
mill. kr. Dette var 14 mill. kr. over vedtatt budsjett. 

 Samlet akkumulert mindreforbruk i sektorene utgjorde 76 mill. kr. Alle 
sektorene oppnådde mindreforbruk.  

 Bufferfondet ble redusert med ca. 26,5 mill. kr. 
 Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld var på 2.783 mill. kr som utgjorde 

83% av de samlede driftsinntektene i 2018. Gjelden var rentesikret for å 
redusere risiko. Samlede innbetalte låneavdrag oversteg kommunelovens 
bestemmelser om minsteavdrag. 

 I tillegg til lånegjeld hadde Vestfold fylkeskommune pr. 31.12.18 en estimert 
pensjonsforpliktelse på 3.054 mill.kr. 

 Netto resultatgrad utgjorde 2,67% av driftsinntektene. Anbefalt minstenorm for 
dette måltallet er 1,75%. Tallet viser fylkeskommunens evne til å betale renter 
og avdrag samt evne til å egenfinansiere investeringer. 

 Fylkeskommunen hadde tilfredsstillende likviditet.  
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Sluttregnskaper 
Reglement for byggeprosjekter i Vestfold fylkeskommune krevde at sluttregnskap for 
investeringer over 20 mill. kr skulle legges fram for kontrollutvalget. Utvalget fikk i 
2019 ikke oversendt noen sluttregnskaper.  
 
Revisjonsplan 2019 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsplan 2018 i møtet 10.10.2019. I planen informerte 
revisor om hvordan de planla å gjennomføre regnskapsrevisjonen, og denne ble lagt 
fram for kontrollutvalget til orientering. Dokumentet er viktig i lys av kontrollutvalgets 
ansvar for å påse at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte.  
 
Forvaltningsrevisjon mv. 
 
Oppfølgig av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kompetansestyring» 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kompetansestyring» ble behandlet av 
kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune i møtet 18.10.2018.   
 
Formålet med prosjektet var å undersøke Vestfold fylkeskommunes arbeid med 
kompetansestyring og -utvikling, samt arbeidet med kompetanse i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen med Telemark fylkeskommune. 
 
To hovedproblemstillinger ble lagt til grunn i prosjektet: 

1. Hvordan jobber Vestfold fylkeskommune med kompetansestyring og  
-utvikling? 

2. I hvilken grad sikrer Vestfold fylkeskommune tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling? 

 
Under behandlingen av rapporten sluttet kontrollutvalget seg til revisors konklusjoner 
og anbefalinger. Følgende vedtak ble fattet: 
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetansestyring» 
og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger: 
  
Vestfold fylkeskommune bør vurdere å etablere en rapportering fra 
sektornivå/virksomhetsnivå til overordnet nivå på sektorenes delegerte ansvar 
for kompetansestyring og – utvikling, eksempelvis en årlig rapportering til HR-
seksjonene som viser status for hver sektor. 
 
Revisor presiserer at anbefalingene ikke er et resultat av brudd på lov eller 
forskrift. Anbefalingen er et innspill til ytterligere styring og kontroll på 
kompetanseområdet. 
 
Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen våren 2019 rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølgning av revisors anbefalinger. 
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Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
rapporten.  
 
Fylkesrådmannen bes rapportere hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp til 
kontrollutvalget innen våren 2019.» 

 
Fylkestinget sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak i møtet 01.11.2018, sak 98/18. 
 
I møtet 07.03.2019 fikk kontrollutvalget en orientering om oppfølgingen av 
anbefalingene i rapporten av fungerende HR-sjef Marianne Egeland. Det ble blant 
annet orientert om organisering og fokus på kompetanse. Flere områder som 
kompetansekartlegging, resultatoppnåelse, fokus på utfordringer og behov, ta høyde 
for kompetanseflukt, fleksibilitet, dele kunnskap og taus kompetanse ble nevnt. 
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.  
 
Behandling og oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk og 
varsling» 
  
Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk og varsling» ble bestilt i 
møtet 25.01.2018 og behandlet i møtet 31.05.2018. Prosjektplanen ble godkjent med 
følgende problemstillinger:  
 

1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og 
handlinger i organisasjonen?  

 
2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

 
3. I hvilken grad er fylkeskommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?  

 
Rapporten ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019. Kontrollutvalget støttet 
seg til revisors anbefalinger, og fattet følgende vedtak:  
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Etikk og varsling» 
og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:  
 
Vestfold fylkeskommune bør:  

 sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og 
etisk refleksjon  

 sørge for at de etiske retningslinjene og rutiner for varsling er lett 
tilgjengelig / synlige for ansatte – f.eks. under en egen fane under 
startsiden i portalen (fylkes-kommunens intranett)  

 sørge for opplæring i rutiner for varsling av kritikkverdige forhold  
 sørge for opplæring i forståelsen av hva som er avvik og hva som er 

varsling av kritikkverdige forhold  
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 sikre at de har et system som gir oversikt over alle varslingssaker i 
fylkeskommunen. 

 vurdere hvorvidt det er behov for å iverksette undersøkelser/ tiltak for 
å forklare forskjellen mellom fylkeskommunens registrerte 
varslingssaker og resultater fra spørreundersøkelsen. 
 

Kontrollutvalget registrerer at fylkesrådmannen alt har igangsatt enkelte 
tiltak og vil følge opp effekten av de nye rutinene mot slutten av 2019. 
 
Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen 11.11.2019 
rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger. 
  
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors 
anbefalinger i rapporten.  
 
Fylkesrådmannen bes rapportere hvordan revisors anbefalinger er fulgt 
opp til kontrollutvalget innen 11.11.2019.» 

 
I kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019 ble skriftlig svarbrev om oppfølgingen av rapporten 
datert 20.11.2019 gjennomgått av fylkesrådmannen. Etiske retningslinjer for ansatte i 
VFK og dokumentet «Varsling om kritikkverdige forhold» ble også lagt frem. 
Fylkesrådmannens informasjon ble tatt til orientering.  
 
Bestilling og behandling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kartlegging av 
kunst i Vestfold fylkeskommunes eie» 
 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsrapporten «Kartlegging av kunst i 
Vestfold fylkeskommunes eie» i april 2019. Prosjektplanen ble behandlet i møtet 
06.06.2019, og følgende problemstillinger ble vedtatt: 
  

1. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak 95/11? 
 

2. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til kunst?  
Herunder:  

 Kartlegging 
 Registrering  
 Verdivurdering 
 Forsikring 
 Sikring 
 Ajourhold 

 
3. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og 

retningslinjer i forhold til kunst?  
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4. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune 
startet samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold 
og Telemark fylkeskommune? 

 
Formålet med prosjektet var å redegjøre for hvordan Vestfold fylkeskommune 
forvalter sin kunst. 
 
Rapporten ble fremlagt i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019. Kontrollutvalget støttet seg 
til revisors anbefalinger, og følgende vedtak ble fattet:  
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Kartlegging av kunst 
i Vestfold fylkeskommunes eie» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger: 
 
Vestfold fylkeskommune bør: 

 gjøre noe aktivt for å vurdere hva man skal gjøre med 
kunstgjenstander på lager, jf. fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.4. 

 utarbeide retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av 
fylkeskommunale bygg og legge disse frem for politisk 
behandling/vedtas og gjøre de kjent for byggekomiteer el.jf. 
fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.5. 

 sikre at alle virksomheter følger Reglementet for registrering og 
merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune, 
spesielt med hensyn til ajourhold av kunstregisteret (reglement 
pkt. 4.5), kontroll av gjenstandens eksistens (reglementets pkt. 
4.8) og bruk av usynlig sikkerhetsmerking for spesielt verdifull 
kunst (vedlegg 2 til reglementet). 
gjennomgå og eventuelt oppdatere reglementet (jf pkt. 5 i 
reglementet). 

 etablere rutiner for å forsikre verdifull kunst i Vestfold 
fylkeskommune 

 
Kontrollutvalget registrerer at fylkesrådmannen tar rapporten til etterretning og 
vil sørge for at rapporten blir lagt frem i den nye fylkeskommunen, Vestfold og 
Telemark fylkeskommune med anbefaling om å følge opp rapporten.   
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
rapporten.» 
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Selskapskontroll  
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
fylkeskommunens interesser i selskaper, herunder kontrollere om den som utøver 
fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Kontrollen kan gjennomføres som: 
 

 Eierskapskontroll (kontroll med om fylkeskommunens eierinteresser ivaretas i 
samsvar med fylkestingsvedtak, lover og forutsetninger) 

 Forvaltningsrevisjon (systematisk gjennomgang av definerte problemstillinger) 
 
Oppfølging av selskapskontroll av Vigo IKS 
Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle fylkeskommunene og Oslo 
kommune. Selskapet ble etablert i 2012 i forlengelsen av et langvarig samarbeid om 
å koordinere utviklingen av viktige IT-systemer for videregående opplæring. 
  
Selskapskontrollen av Vigo IKS startet med at kontrollutvalget i Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune (STFK) i møtet 11.01.2017 (sak 4/17) vedtok å bestille en 
selskapskontroll av Vigo IKS, gjennomført som en forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS henvendte seg den 05.05.2017 til 
kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene, og forespurte om det var interesse for 
å samarbeide om en felles selskapskontroll. Tanken var at det enkelte kontrollutvalg 
skyter inn egne revisjonsressurser i samarbeidet. Etter kommunikasjon og 
vurderinger frem og tilbake endte prosjektet med ny revidert prosjektplan som  
kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune behandlet 25.01.2018. Følgende vedtak 
ble fattet i sak 3/18: 
  

«Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har vurdert revidert prosjektplan 
for og organisering av selskapskontroll av Vigo IKS, og ønsker fortsatt å delta. 

 
Kontrollutvalget vil engasjere Vestfold kommunerevisjon til å gjennomføre 
eierskapskontrollen, estimert til ca. 50 timer. Dette vil være bidraget til den 
felles selskapskontrollen fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune.»   

 
Fokus i selskapskontrollen var å vurdere hvordan Vestfold fylkeskommune følger opp 
sitt eierskap i selskapet. Videre har formålet vært å kontrollere om selskapet utøver 
myndigheten i henhold til bestemmelser i aktuelle lover og forskrifter, fylkestingets 
vedtak og forutsetninger samt i tråd med etablererte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse. 
 
Følgende hovedproblemstilling ble vedtatt: 
 

Utøver eiere sine eierinteresser i samsvar med etablerte normer for god 
eierstyring og selskapsledelse? 

 
I forbindelse med problemstillingen ble følgende spørsmål besvart: 
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 Har fylkeskommunen utøvd sitt eierskap i samsvar med IKS-lovgivning 
og annen relevant lovgivning? 

 Er det definert klare mål for selskapet? 
 Har fylkeskommunen sikret seg nødvendig informasjon om selskapet 

gjennom rapporteringer? 
 Har fylkeskommunen fulgt opp at selskapet ivaretar sitt 

samfunnsansvar? 
 Har fylkeskommunene ivaretatt egne føringer og prinsipper om 

eieroppfølging? 
 

Følgende vedtak ble fattet under behandlingen av selskapskontrollrapporten i 
Vestfold fylkeskommunes kontrollutvalgsmøte 29.11.2018. 
 

«Kontrollutvalget viser til rapport om selskapskontroll Vigo IKS og slutter seg til 
revisors konklusjoner og anbefalinger. 

 
Vestfold kommunerevisjon anbefaler Vestfold fylkeskommune å: 
 Vestfold fylkeskommune bør vurdere om det skal utarbeides eierstrategi for 

selskapet. 
 Vestfold fylkeskommune bør oppdatere den web-baserte eierskapssiden 

med korrekt informasjon om selskapets styre, selskapsavtale og 
eierfordeling. 

 Vestfold fylkeskommune bør sikre at fylkesutvalget behandler saker som 
tas opp på kommende representantskapsmøter i selskapet. 

 Vestfold fylkeskommune bør sikre at fylkesrådmannen utarbeider 
referatsak til fylkesutvalget i etterkant av avholdte representantskapsmøte. 

 
Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 21.02.2019 til sekretariatet for behandling i 
kontrollutvalget 07.03.2019. 

 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak vedrørende selskapskontroll 
Vigo IKS. 

 
Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 21.02.2019 til sekretariatet for behandling i 
kontrollutvalget 07.03.2019.  

 
I møtet 07.03.2019 gjennomgikk utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson status i 
arbeidet med anbefalingene. Det ble opplyst at det var berammet et 
representantskapsmøte 25.04.2019, og at dersom det fremkom noe nytt i saken 
kunne fylkesrådmannen orientere om dette i møtet 06.06.2019. Kontrollutvalget fikk 
ikke tilbakemelding om at det hadde fremkommet noe nytt i saken, og en ytterligere 
orientering i juni-møtet ble derfor ikke satt opp.  
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Selskapskontroll av Vestfoldmuseene IKS 
 
Kontrollutvalget bestilte en selskapskontroll av «Vestfoldmuseene IKS» i møtet 
11.04.2019, og prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 06.06.2019.  
 
Formålet med selskapskontrollen var å påse at fylkeskommunen forvaltet sine 
eierinteresser i henhold til fylkeskommunens vedtak, og at selskapet opererte i 
henhold til aktuelle lovverk. 
 
Selskapskontrollen tok for seg følgende problemstillinger: 
  

1. Har Vestfold fylkeskommune en eierstyring av Vestfoldmuseene IKS i 
samsvar med fylkeskommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?  
 

2. I hvilken grad har eierskapsmeldingen og eierskapsstrategien som 
fellesnemnda arbeider med inkludert Vestfoldmuseene IKS i sine 
dokumenter?  
 

3. Utøves virksomheten i Vestfoldmuseene IKS i tråd med IKS-loven og 
selskapsavtalen?  

 
4. Har Vestfoldmuseene IKS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om 

offentlige anskaffelser?  
 
5. I hvilken grad etterlever Vestfoldmuseene IKS egne rutiner og lovverk ved 

offentlige anskaffelser?  
 
Revisor la frem rapporten i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019. I sluttfasen av rapporten 
fremkom det at styret i Vestfoldmuseene IKS hadde utarbeidet instruks for sitt arbeid 
signert i 2018 og ikke 2010 som først ble lagt til grunn i rapporten, men dette 
medførte ingen endring til anbefalingene fra revisor. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjons 
selskapskontrollrapport av Vestfoldmuseene IKS med de konklusjoner og 
anbefalinger som er beskrevet.   
 
Følgende tiltak er anbefalt for selskapet Vestfoldmuseene IKS: 

 Vestfoldmuseene IKS må sikre at anskaffelser gjøres i samsvar i med 
reglene om offentlige anskaffelser. 

 
Følgende tiltak er anbefalt for Vestfold fylkeskommune: 



 
 

 
 

  Side   10 av  11 

 Vestfold fylkeskommune som eier bør sikre at det blir vedtatt en 
selskapsavtale for Vestfoldmuseene IKS som viser korrekt eier- og 
ansvarsfordeling i selskapet.  

 
Kontrollutvalget har registrert at fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse støtter 
anbefalingene i rapporten for Vestfold fylkeskommune og at tiltaket vil bli fulgt 
opp.    
 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet Vestfoldmuseene IKS 
om oppfølgingen av tiltak innen august 2020 til kontrollutvalget i Vestfold og 
Telemark fylkeskommune.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune 
følge opp rapporten videre. 

 
Rapporten oversendes fylkestinget til behandling. 

 
 
Andre forhold relatert til kontroll og tilsyn 
 
Virksomhetskontroll, Greveskogen videregående skole 2018 
I kontrollutvalgsmøtet 07.03.2019 ble rapport om virksomhetskontroll vedrørende 
Greveskogen videregående skole lagt frem og gjennomgått av revisor. 
Kontrollutvalget tok rapporten og revisors informasjon til orientering, og forutsatte at 
de anbefalte tiltakene ble fulgt opp og gjennomført.  
 
Valg av revisjonsordning og revisor  
I møtet 07.03.2019 ble utredning om valg av revisor og revisjonsordning for den nye 
fylkeskommunen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, fra 01.01.2020 fremlagt og 
gjennomgått av sekretariatet. Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune anbefalte 
fellesnemnda å velge offentlig revisjonsordning, og at Vestfold 
kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS ble valgt som revisor.  
 
Besøk hos Haugar kunstmuseum 
I forbindelse med kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019 var det lagt opp til at 
kontrollutvalget fikk omvisning på Haugar kunstmuseum i Tønsberg.  
 
Budsjett 
For 2019 var budsjettet til kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune på kr 
3.639.000,-. Beløpet inkluderte revisjonstjenester, sekretariatstjenester, 
møtegodtgjørelse og andre utgifter for kontrollutvalget.  
 
Revisor 
Vestfold Kommunerevisjon var fylkeskommunens valgte revisor i 2019 og utførte 
revisjonstjenester både innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon, samt 



 
 

 
 

  Side   11 av  11 

selskapskontroll. Revisor bisto også fylkeskommunen i ulike spørsmål som krevde 
revisjonsfaglige vurderinger.  
 
Revisor er etter den nye forskriften om kontrollutvalg og revisjon § 19 (tidligere 
revisjonsforskriften § 15) forpliktet til å årlig, og ellers ved behov, avgi en erklæring 
om sin uavhengighet. Slik erklæring ble fremlagt i møtet 07.03.2019, og 
kontrollutvalget tok denne til orientering.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Sekretariatstjenestene ble i 2019 utført av Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (VIKS). Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen var utvalgets 
sekretær.   
 
Kontakt med administrasjonen og andre 
Fylkesrådmannen med representanter fra administrasjonen har gitt orienteringer til 
kontrollutvalget ved forespørsel. Kontrollutvalget hadde et godt samarbeid med 
administrasjonen, revisjonen og sekretariatet  i Vestfold fylkeskommune i 2019. 
 
 

 
 

Revetal, 05.03.2020 
 

For leder av kontrollutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Petter Berg 
 
 
 

Heidi Wulff Jacobsen 
Nestleder, VETAKS 


