
 
 
 
 

Kontrollutvalgets halvårsrapport til 
kommunestyret 

 

01.01.2021 – 30.06.2021 
 

Sandefjord kommune 



Bakgrunn for rapporten  
I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 065/17 skal kontrollutvalget avgi en halvårig rapport om 

status i aktuelle saker:  

«Kommunestyret ber Kontrollutvalget oversende statusrapporter 2 ganger pr. år om hvordan 

kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon 

følges opp. 

Statusrapporten skal også omfatte oppfølging av andre saker som kontrollutvalget har 

behandlet og som utvalget mener det er riktig at kommunestyret gjøres kjent med. 

Den ene av statusrapportene kan integreres i den ordinære, årlige rapporten fra 

kontrollutvalget til kommunestyret.» 

Kontrollutvalgets ordinære årsmelding for 2020 ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 08.04.2021, og 

godkjent av kommunestyret i sak 042/21.  

 

Møtevirksomhet første halvår 2021 
Kontrollutvalgets møtevirksomhet har fortsatt vært preget av korona-pandemien, og det har kun blitt 

avholdt digitale møter på TEAMS i perioden 01.01.2021 – 30.06.2021. Kontrollutvalget har totalt 

avholdt fire møter og behandlet 22 saker første halvår.  

 

Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, oppnår 

fastsatte mål og om ressursene forvaltes effektivt.  

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 ble behandlet og godkjent av 

kommunestyret i sak 37/20. Denne planen er utgangspunktet for bestillinger av 

forvaltningsrevisjoner gjort i denne perioden.  

Forvaltningsrevisjoner som ikke er gjenstand for videre oppfølging, og som det tidligere er rapportert 

til kommunestyret om, vil ikke bli omtalt her.  

  



Status forvaltningsrevisjoner 
 

Forvaltningsrevisjon: «Prosjektstyring – Investeringsobjekter»  
Forvaltningsrevisjon med tema «Prosjektstyring – Investeringsobjekter» ble bestilt av 

kontrollutvalget i møtet 04.06.20, sak 42/20. Under oppstartsmøtet i midten av juni ble Vestfold og 

Telemark revisjon gjort oppmerksom på at kommunens byggereglement var helt nytt og at det ikke 

fantes bygg- eller anleggsprosjekter på daværende tidspunkt som var utført i henhold til den nye 

rutinen. Det ble derfor foreslått å utsette gjennomføringen av prosjektet til senere i perioden slik at 

det kan vurderes prosjekter som er gjennomført etter nytt reglement. Det ble orientert om dette i 

sak 50/20, og kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

«Gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Prosjektstyring - 

investeringsprosjekter» utsettes til senere i perioden slik at Vestfold og Telemark Revisjon IKS 

kan evaluere noen prosjekter som er gjennomført etter det nye reglementet.  

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av «Vann 

og avløp» og ber Vestfold og Telemark Revisjon IKS om å gjennomføre prosjektet».  

Status: Utsatt til senere i perioden.   

 

Forvaltningsrevisjon: «Vann og avløp»   
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon om «Vann og avløp» i møtet 27.08.20, sak 50/20.  

Forvaltningsrevisjonen skulle besvare følgende spørsmål: 

1. Sikrer kommunen at vannforsyningssystemet har tilstrekkelig mengde og kvalitet? 

2. Sikrer kommunen at systemet for avløp er av tilstrekkelig kvalitet? 

Endelig rapport ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 04.03.21, sak 7/21. Vestfold og Telemark revisjon 

ga følgende anbefalinger til kommunen i rapporten: 

• Fortsette arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp 

• Vurdere om rapporteringen i regnskap gir tilstrekkelig informasjon om fremdrift på vedtatte 

formål 

• Iverksette tiltak for å sikre vedtatt utskiftingstakt på vann- og avløpsnettet 

• Iverksette tiltak for å redusere lekkasjeandel fra vannledningsnettet i samsvar med budsjett 

• Styrke arbeidet med internkontroll innenfor vann og avløp 

• Fortsette arbeidet med beredskapsplaner for vann og avløp, samt å gjennomføre 

beredskapsøvelser for vann 

• Sikre at kommunen utfører sine lovpålagte oppgaver som forurensningsmyndighet  

Kontrollutvalget tok rapporten til orientering, og oversendte saken til kommunestyret. 

Kommunestyret behandlet saken i møte 25.03.2021, sak 021/21, og fattet slikt vedtak: 

«Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen følge opp rapportens 

anbefalinger: 

· Fortsette arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp 

· Vurdere om rapporteringen i regnskap gir tilstrekkelig informasjon om fremdrift på 

vedtatte formål 



· Iverksette tiltak for å sikre vedtatt utskiftingstakt på vann- og avløpsnettet 

· Iverksette tiltak for å redusere lekkasjeandel fra vannledningsnettet i samsvar med 

budsjett 

· Styrke arbeidet med internkontroll innenfor vann og avløp 

· Fortsette arbeidet med beredskapsplaner for vann og avløp, samt å gjennomføre 

beredskapsøvelser for vann 

· Sikre at kommunen utfører sine lovpålagte oppgaver som forurensningsmyndighet 

Rådmannen gir en skriftlig tilbakemelding om status i dette arbeidet til kontrollutvalget 1. februar 

2022. 

I forbindelse med arbeidet med ny Hovedplan for vann og avløp bes administrasjonen presentere 

en kost-nytte analyse av å ha et høyere utskiftningsnivå (3% - 2% - 1%) ift leveringssikkerhet, 

færre akutte vedlikeholdsoppdrag, lavere lekkasje- og forurensningsrisiko.» 

Status: Vil bli fulgt opp i 2022 i henhold til kommunestyrets vedtak.  

 

Forvaltningsrevisjon: «Kommunens håndtering av korona-situasjonen» 
Kontrollutvalget bestilte i sak 73/20 prosjekt om kommunens håndtering av korona-situasjonen. 

Prosjektplanen ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 10.12.20, sak 79/20 og følgende problemstillinger 

ble vedtatt: 

Problemstilling 1: 

I hvilken grad var Sandefjord kommune forberedt på koronapandemien? Hvor det blant annet vil 

sees på: 

• beredskapsplan 

• kriseledelse 

• beredskapslager 

• informasjonskanaler til innbyggerne 

Problemstilling 2: 

Hvilke tiltak har Sandefjord kommune iverksatt for å gi et forsvarlig og enhetlig tilbud til barn og 

voksne med nedsatt funksjonsevne innenfor: 

• Dagsenter 

• Avlastning 

• Bemannede boliger 

• Forsterkede enheter i skole og barnehage 

Til bestillingen av prosjektet ba kontrollutvalget om at intervjuer også skulle gjennomføres med de 

som har vært i frontlinjen under pandemien. Prosjektet er planlagt levert til kontrollutvalgets møte 

07.10.2021. 

Status: I bestilling, vil bli lagt frem i møtet 07.10.2021.  

  



Forvaltningsrevisjon: «Informasjonssikkerhet» 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om «Informasjonssikkerhet» ble behandlet i kontrollutvalgets 

møte 06.05.2021, sak 19/21. Prosjektet ble bestilt med følgende problemstillinger:  

1. I hvilken grad har Sandefjord kommune etablert tiltak for å ivareta kravene i 

personopplysningsloven?  

2. Har de undersøkte områdene ivaretatt sentrale krav i personopplysningsloven? 

Prosjektet er planlagt levert til kontrollutvalgets møte 02.12.2021.  

Status: I bestilling, planlagt levert i desember 2021.  

 

Øvrige saker 
Påseansvar for forsvarlig regnskapsrevisjon og økonomiforvaltningen  
Kontrollutvalget får orienteringer fra regnskapsrevisor gjennom året. Kontrollutvalgets uttalelse til 

Sandefjord kommunes årsregnskap ble behandlet i sak 18/21.  

Tilsynsrapporter  
Rapporter fra statlige tilsyn legges frem for kontrollutvalget til orientering. Første halvår 2021 har det 

blitt lagt frem én tilsynsrapport, «Tilsyn med krisesentertilbudet i Vestfold», i sak 15/21.  

Henvendelser  
Kontrollutvalget mottar henvendelser fra innbyggere og politikere i kommunen. Kontrollutvalget 

behandlet blant annet henvendelse om kommunens politiske reglement i sak 21/21. Kontrollutvalget 

fattet slikt vedtak i saken:  

«Kontrollutvalget viser til protokoll fra formannskapsmøtet 20.04.2021 der det går frem at 

organisasjonskomiteen skal se på uklarheter i det politiske reglementet. På bakgrunn av dette 

går kontrollutvalget ikke videre med saken.» 

Annet 
I sak 14/21 tok kontrollutvalget stilling til om de ønsket opptak/streaming av kontrollutvalgsmøtene. 

Følgende vedtak ble fattet:  

«Kontrollutvalget ønsker på nåværende tidspunkt ikke å streame/gjøre opptak av 

kontrollutvalgsmøter.»  

 

Neste rapportering av status vil inngå i kontrollutvalgets årsmelding for 2021 som vil legges frem for 

kommunestyret våren 2022.  

 

Sandefjord, 26.08.2021 

For kontrollutvalget i Sandefjord  

 

Steinar Svimbil Mørken, leder      Anja Ottervang Homleid, sekretær 


