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Arkivsak-dok. 16/00244-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 01/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I 
KONTROLLUTVALGET 14.11.2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 14.november 2016 vedtas. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 14.november 2016. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 14.11.2016 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset, møterom Klippan 
Arkivsak: 15/00041 
  
Tilstede:  Aleksander Leet 

Paul Gregersen 
Freddy Vogt 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ole Danielsen 

  
Forfall:  Kristine Flåtten 

Siv Mette Moa 
  
Andre: Olav Grande, rådmann, sak 31/16-33/16 

Knut Johansen, kommunalsjef, sak 31/16-33/16 
Gjermund Røren, forvaltningsrevisor Buskerud 
Kommunerevisjon IKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Aleksander Leet 
 
Orrvar Dalby 
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42 

Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2017. 7 

37/16 
15/00113-
40 

Eventuelt 8 

    

 
 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Forut for møtet var kontrollutvalget på virksomhetsbesøk på Sande ungdomsskole og 
Haga Barneskole. Kontrollutvalget fikk en grundig og fin orientering fra rektorene 
Linda Thonhaugen Jensen og Tom Rune Gravningen. En representant for de 
tillitsvalgte var også til stede og svarte på spørsmål og kommenterte forhold som ble 
tatt opp. Sentrale tema var bl.a. skolens formålsparagraf/mandat, arbeidet med å 
skape gode læringsmiljø, vurderingskriterier, plass og romforhold, vedlikeholdsstatus 
og økonomi.  
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Saker til behandling 

31/16 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
19.september 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 14.11.2016 31/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.september 2016. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.september 2016. 
 
 
 
 

32/16 Forvaltningsrevisjonsrapport om selvkost - skriftlig 
tilbakemelding. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 14.11.2016 32/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige tilbakemelding datert 9.september 2016 
vedr. oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om «Selvkostberegninger i 
Sande kommune» til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjefen gjennomgikk og kommenterte den skriftlige tilbakemeldingen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige tilbakemelding datert 9.september 2016 
vedr. oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om «Selvkostberegninger i 
Sande kommune» til orientering. 
 
 
 
 
 

33/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling i 
Sande kommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 14.11.2016 33/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling i Sande kommune» om å vurdere følgende: 

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig 
internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende 
arbeid. 

 
Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling i Sande kommune» om å vurdere følgende: 

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig 
internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende 
arbeid. 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gikk igjennom sammendraget av forvaltningsrapporten og svarte 
på spørsmål. Likeledes gikk rådmann og kommunalsjef igjennom status i forhold de 
problemstillinger som var berørt og kommenterte disse. Kontrollutvalgets spørsmål 
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ble besvart. Det ble foreslått å be om en orientering om brukerundersøkelsen og 
kommunens arbeid med ulovlighetsoppfølging. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling i Sande kommune» om å vurdere følgende: 

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig 
internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende 
arbeid. 

 
Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
I tillegg ber kontrollutvalget om å få en tilbakemelding på den forestående 
brukerundersøkelsen, så snart den foreligger, samt en orientering om arbeidet med 
ulovlighetsoppfølging. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling i Sande kommune» om å vurdere følgende: 

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig 
internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende 
arbeid. 

 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget gis en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017.  
I tillegg ber kommunestyret om at kontrollutvalget får en tilbakemelding på den 
forestående brukerundersøkelsen, så snart den foreligger, samt en orientering om 
arbeidet med ulovlighetsoppfølging på møtet 20.april 2017. 
 
……………………………….. 
 
Freddy Vogt ba om flg. protokolltilførsel: 
 
«Utgangspunkt til krav om forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen var først og 
fremst sterk misnøye med serviceinnstillingen fra etatens side. 
 
Det nevnes manglende overholdelse av veiledningsplikten i forhold til omsøkte eller 
pågående saker. 
 
Videre er det uttrykt frustrasjon over forskjellsbehandling i tilsynelatende like saker. 
 
Registrering og innsyn i postlistene er et annet punkt der det har vært ytret kritikk. 
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Selv om det ikke er foretatt brukerundersøkelse, kunne det vært naturlig og 
henvende seg til Sande Næringsråd der større entreprenører og utbyggere er 
medlemmer om hvordan man oppfatter kontakten med byggesaksavdelingen. I et 
møte mellom formannskapet og næringsråd kom det da også en del kritikk. 
 
Det virker derfor at konklusjonen som er trukket av revisjonen samsvarer lite med 
den virkelighetsoppfatningen næringslivet og folk i sin alminnelighet har gitt uttrykk 
for. 
 
Tidsperspektivet 1.7.2015- 31.12.2015 synes derfor for kort til å gi et korrekt bilde. 
 
Nytt lovframlegg har således ingen relevans, det som var lov før behandles deretter 
og likedan nye lovtilføyelser.»  
 
 
 
 
 

34/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 14.11.2016 34/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 
for forvaltningsprosjektet «Psykiatri/psykisk helsevern». Frist for levering av 
prosjektplanen til sekretariatet settes til 8.februar 2017, slik at planen kan behandles 
på kontrollutvalgets møte 20.februar 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Buskerud Kommunerevisjon IKS framla et forslag til prosjektplan som ble utdelt på 
møtet. Forvaltningsrevisor gjennomgikk hovedpunktene i planen, herunder forslag til 
problemstillinger og revisjonskriterier. Forslaget ble drøftet og kontrollutvalgets 
spørsmål ble besvart. Det ble fremmet forslag om å føye til en ny problemstilling. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Buskerud 
Kommunerevisjon IKS med tema «Psykiatri/psykisk helsevern». Forslag til 
prosjektplan vedtas, med tillegg av følgende problemstilling: 
 
«Har kommunen rutiner som sikrer at interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 
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Frist for levering av ferdig rapport med rådmannens uttalelse sendes til sekretariatet 
innen 13. november 2017, slik at rapporten kan behandles på kontrollutvalgets møte 
27. november 2017. 
 
 
 
 
 

35/16 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 14.11.2016 35/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisor redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte kort om at arbeidet med interimsrevisjon 2016 var avsluttet for 
inneværende år, og at revisjonen har påtatt seg et par mindre oppdrag for 
kommunen med direkte fakturering. Revisor besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

36/16 Forslag til møteplan for kontrollutvalget for 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 14.11.2016 36/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017: 
 

 Mandag 20.februar 

 Mandag 24.april 

 Mandag 11.september 

 Mandag 20.november 
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Møtebehandling 
Det ble foreslått å flytte aprilmøtet til 20.april, og novembermøtet til 27.november. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
• Mandag 20.februar 
• Mandag 20.april 
• Mandag 11.september 
• Mandag 27.november 
 
 
 
 

37/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 14.11.2016 37/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget etterlyste oppfølging av rådmannens lovnader på forrige møte om at 
kontrollutvalget kan innordnes i kommunens møteplan slik at møtene kunngjøres på 
ordinær måte og sakspapirene kan bli tilgjengelig for publikum. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget etterlyste oppfølging av rådmannens lovnader på forrige møte om at 
kontrollutvalget kan innordnes i kommunens møteplan slik at møtene kunngjøres på 
ordinær måte og sakspapirene kan bli tilgjengelig for publikum. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.15. 
 
For leder av kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 15/00119-6 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 02/17 
ÅRSRAPPORT 2016 FOR KONTROLLUTVALGET I SANDE 
KOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret. 
 
Vedlegg:  
Forslag til Årsrapport 2016 for kontrollutvalget i Sande kommune. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 77 pkt.6 i Kommuneloven informere 
kommunestyret om sitt arbeid. Årsrapporten oppsummerer utvalgets viktigste 
aktiviteter gjennom 2016. 
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Årsrapport 2016  
for  

Kontrollutvalget i Sande kommune 
 
 
 

Hjemmel 
Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jfr. 
kommunelovens kapitel 12. I medhold av loven har Kommunal og 
moderniseringsdepartementet fastsatt  ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner” som nærmere definerer utvalgets oppgaver. 
 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Blant de viktigste oppgavene til kontrollutvalget er: 

 Påse at kommunens regnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet 

 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 

 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp 

 Påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon 

 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-
prosjekter blir fulgt opp. 

 Påse at det gjennomføres selskapskontroll. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll. 

 Innstille overfor kommunestyret ved valg av revisjonsordning. 

 Utarbeide forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollarbeidet i kommunen 

 Vurdere henvendelser fra innbyggerne 

 Stille krav til kommunens etiske bevissthet  
 

 
Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer, og minst ett av medlemmene skal 
være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
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Kontrollutvalget i Sande for perioden 2015-2019 har følgende sammensetning: 
 
Medlemmer     Varamedlemmer 

 Aleksander Leet (H), leder   Steinar S. Hole (H) 
 Paul Gregersen (Sp), nestleder  Unni Onsaker Berg (Sp) 
 Kristine Flåtten (AP)   Ole Danielsen (AP) 
 Siv Mette Moa (H)    Knut Anders Berg (V) 
 Freddy Vogt (FrP)    Anne Cathrine Vogt (FrP) 

 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2016 
 
I 2016 ble det holdt 4 møter i kontrollutvalget og behandlet 37 saker. Til 
sammenligning ble  det i 2015 holdt 5 møter og behandlet 39 saker.  

 
Regnskapsrelaterte saker 
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap og årsmelding 2016. 
 
 Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Uttalelsen 
skal være formannskapet i hende slik at denne kan tas hensyn til før 
formannskapet avgir innstilling til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget behandlet Sande kommunes årsregnskap for 2015 i møte 26. 
april 2016 og avga uttalelse til formannskapet og kommunestyret.  
 
Hovedpunkter i kontrollutvalgets uttalelse: 

 Driftsregnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk på kr.11,8 millioner. 
Netto driftsresultat var 21,9 millioner som utgjorde 3,4 % av 
driftsinntektene. Dette var en klar resultatforbedring sammenliknet med 
foregående år, hvor netto driftsresultat utgjorde 1,4%. 

 

 Budsjettdisiplinen syntes i hovedsak å være god, selv om det var 
avdekket noen budsjettavvik på enkeltvirksomheter. 
 

 Investeringsregnskapet var gjort opp i balanse. Revisor hadde imidlertid 
tatt forbehold på dette punkt i sin beretning, da investeringsutgifter på 
ca. kr. 7,3 millioner som gjelder 2015, først var blitt belastet i 2016. 

 

 Revisor hadde en presisering i sin beretning om at kommunen har ca. 
kr. 6,6 millioner på selvkostfond for vann- og avløp som etter gjeldende 
retningslinjer er for gamle. 

 
 
Finansforvaltningen. 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 26.april 2016 revisors uavhengige 
attestasjonsrapport om rutiner og årsrapport for finansforvaltningen 2015, og 
hadde ingen merknader til denne.  
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Revisjon generelt 
 

Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2016 er utført av Buskerud 
Kommunerevisjon IKS. Daglig leder Inger Anne Fredriksen er 
oppdragsansvarlig revisor for Sande kommune når det gjelder 
regnskapsrevisjon. Torkild Halvorsen er oppdragsansvarlig revisor for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Engasjementsbrev fra Buskerud Kommunerevisjon IKS.   
Buskerud Kommunerevisjon IKS framla sitt engasjementsbrev for 
kontrollutvalget i møte 29.februar 2016. Engasjementsbrevet redegjør bl.a. for 
de tjenester revisor leverer til kommunen. Kontrollutvalget tok 
engasjementsbrevet til orientering.  
 

Revisors uavhengighet. 
Revisor er etter revisjonsforskriften §15 forpliktet til å avgi en årlig erklæring 
 om sin uavhengighet. Erklæringen er en vurdering av oppdragsansvarlig 
revisors forhold til Sande kommune. Kontrollutvalget behandlet revisors 
uavhengighetserklæring i møte 29.februar og tok den til orientering. 
 
Regnskapsrevisjon 
 
 Plan for revisjon 
 "Plan 2016 for revisjon mv." fra Buskerud Kommunerevisjon IKS ble lagt fram 
og behandlet i kontrollutvalgets møte 19.september 2016. Planen omfatter 
perioden fram til april 2017 til revisjonsberetningen er avgitt, og gir en oversikt 
over hvilke oppgaver revisor har planlagt for regnskapsrevisjonen. Planen er 
en viktig dokumentasjon for kontrollutvalget for å ivareta påseansvaret overfor 
regnskapsrevisor. 

 
Revisjonsrapporter 
Buskerud kommunerevisjon har i tråd med avtalen oversendt kontrollutvalget 
to nummererte revisjonsbrev (nr. 17 og 18) til kontrollutvalget om løpende 
regnskapsrevisjon i Sande kommune 2016. Rapportene, datert henholdsvis 
22.februar og 6.juni 2016, ga en oversikt over planlagte og utførte revisjoner. 
Brevene er dokumentasjon for kontrollutvalgets påseansvar og utvalget har 
tatt disse til orientering. 
 
 Forvaltningsrevisjon 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 19.september 2016 overordnet analyse og 
plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. 
 
I tillegg har kontrollutvalget behandlet 2 forvaltningsrevisjonsrapporter i 2016. 
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1. «Offentlige anskaffelser – Sande kommune.» 
 
Kontrollutvalget sluttet seg til følgende anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlige anskaffelser – Sande kommune»: 
 

 Kommunen opprettholder løpende vurderinger hvorvidt kommunens 
tilnærming til regelverket har en tilfredsstillende risikoprofil. Kommunen 
må være bevisst på at det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir 
ilagt bøter, eller blir erstatningspliktig overfor potensielle leverandører 
hvis regelverket ikke er fulgt. 

 Gjennomgå sine rutiner for dokumentasjon og strukturering av 
dokumentasjon av anskaffelser, og sikre at det er etablert et enhetlig 
system som gjør at anskaffelser er etterprøvbare. 

 Sørge for å utarbeide anskaffelsesprotokoll der det er krav til dette i 
henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, spesielt der det 
foretas direktekjøp. 

 Gjennomgå alle avtaler kommunen har inngått, også de som kun er 
aktuelle for deler av kommunen. Kommunen bør ajourføre sin sentrale 
oversikt, for å gi kommunen bedre kontroll med sine avtaler med tanke 
på bruk av avtalene og for å påse at disse ikke løper ut. 

 Vurdere om det er et potensiale for ytterligere bruk av inngåtte 
rammeavtaler eller behov for flere rammeavtaler. 

 
2. «Byggesaksbehandling i Sande kommune». 
 
Denne rapporten ble behandlet i møte 14.november 2016 og kontrollutvalget 
sluttet seg til anbefalingene om at kommunen bør vurdere: 
 

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig 
internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og 
korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 
I tillegg ba kontrollutvalget om å få en tilbakemelding på den forestående 
brukerundersøkelsen, så snart den foreligger, samt en orientering om arbeidet 
med ulovlighetsoppfølging. 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsprosjekter. 
 
1.«Oppfølging av kommunestyrevedtak». 
 
Rådmannen orienterte om oppfølgingen av dette forvaltningsprosjektet i møte 
29.februar 2016. Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering, men ba om 
ny orientering i et senere møte.  
Rådmannen redegjorde på nytt om oppfølgingen i møte 19.september 2016 og 
kontrollutvalget tok denne til orientering. 
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2. «Selvkostberegninger i Sande kommune» 
 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 19.september 2016 rådmannens skriftlige 
tilbakemelding vedr. oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten om 
«Selvkostberegninger i Sande kommune». Den skriftlige tilbakemeldingen ble 
utdypet i selve møtet. Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering. 

   
 Selskapskontroll 

Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.v. enten i form av eierskapskontroll og/eller 
forvaltningsrevisjon.  
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll ble behandlet av 
kontrollutvalget 19.september 2016. Det har ikke vært foretatt selskapskontroll 
i 2016 
 
Andre saker relatert til kontroll og tilsyn  
 
Dialog med politisk ledelse. 
Ordfører Elin Weggesrud deltok på kontrollutvalgets møte 19.september 2016.  
 
 Ordfører redegjorde for sine forventninger til kontrollutvalget og nevnte bl.a. 
det generelle kravet om overholdelse av budsjett, samordning av utvalgets 
tilsynsaktiviteter med statlige tilsyn, synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid og 
planer, samt status i arbeidet med kommunesammenslåing. 
 
Kontrollutvalget pekte på behovet for synliggjøring av utvalgets arbeid, 
herunder at kontrollutvalget blir behandlet på linje med øvrige utvalg i Sande. 
Samordning av møteplaner og deltakelse på økonomikonferansen ble også 
nevnt. 
 
Det var stor enighet om de innspill som kom fra både ordfører og 
kontrollutvalg, og leder og ordfører vil holde tett kontakt i forhold til 
presentasjoner mv. for kommunestyret framover. 
 
Andre bestillinger. 
Kontrollutvalget fikk i møte 29.februar en utredning fra revisjonen om 
lovligheten av kommunens avgiftsvedtak for 2016. Revisors rapport om 
selvkostberegningene i forbindelse med budsjett 2016 ble tatt til foreløpig 
orientering. Kontrollutvalget ønsket å vurdere saken på nytt i forbindelse med 
behandlingen av regnskapet for 2015. Her ble det fra revisjonens side  
 foretatt en presisering i revisjonsberetningen om at kommunen har ca. kr. 6,6 
millioner på selvkostfond for vann- og avløp som etter gjeldende retningslinjer 
er for gamle.  
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Virksomhetsbesøk. 
Utvalget har utbytte av å besøke virksomheter i kommunen og får gjennom det 
et nyttig innblikk i organisering og tjenesteutøvelse, herunder de utfordringer 
virksomhetene står overfor. 
 
Kontrollutvalget gjennomførte et virksomhetsbesøk ved Sande ungdomsskole 
og Haga barneskole den 14.november 2016. Kontrollutvalget fikk en grundig 
og fin orientering fra rektorene. En representant for de tillitsvalgte var også til 
stede og svarte på spørsmål og kommenterte forhold som ble tatt opp. 
Sentrale tema var bl.a. skolens formålsparagraf/mandat, arbeidet med å skape 
gode læringsmiljø, vurderingskriterier, plass og romforhold, vedlikeholds- 
status og økonomi. 
 
Opplæring. 
Kontrollutvalget fikk på sitt møte 29.februar 2016 opplæring i kommunal 
regnskapsføring av Buskerud Kommunerevisjon IKS. 
 
Tre av de faste medlemmene i kontrollutvalget deltok på NKRFs årlige 
kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i februar 2016. 

  
Budsjett 
Kontrollutvalget vedtok i møte 14.november 2016 forslag til budsjett 2017 for 
kontroll og tilsyn i Sande kommune med en samlet ramme på kr.970.00 mot 
kr. 947.000 i 2016. 

 
Kunngjøring av kontrollutvalgets møter. 
Kontrollutvalget er misfornøyd med at administrasjonen, på tross av vedtak i 
kommunestyret, ikke har implementert en løsning slik at kontrollutvalget blir 
behandlet på linje med øvrige utvalg i forbindelse med annonsering og 
kunngjøring av møter på kommunens møtekalender. Spørsmålet har vært 
etterlyst av kontrollutvalget en rekke ganger de siste årene. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat: 
Sekretariatstjenesten for kontrollutvalget utføres av Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (VIKS). VIKS har 3 ansatte i 100 % stillinger. Daglig 
leder i VIKS, Orrvar Dalby, er sekretær for kontrollutvalget i Sande.  
 

Aleksander Leet er valgt som styremedlem i VIKS for perioden 2016-2019. 
  
Kontakt med administrasjonen: 
Rådmannen og representanter fra administrasjonen har møtt i kontrollutvalget 
på forespørsel og gitt orienteringer om de saker og forhold kontrollutvalget har 
bedt om. 
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Revetal xx januar 2017 
For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Aleksander Leet 

 
 
 
 

Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 16/00238-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 03/17 
REGNSKAPSREVISJON 2016 - BREV NR.19 TIL 
KONTROLLUTVALGET. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar brev nr.19 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedrørende 
regnskapsrevisjonen 2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Brev nr.19 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

 
Saksframstilling: 
Buskerud Kommunerevisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget to ganger årlig om 
den løpende regnskapsrevisjonen. Regnskapsrevisjonen bygger på de oppgaver og 
enkeltforhold som er omtalt i «Plan 2016 for revisjon.» 
Planen ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 19.september 2016, sak 26/16. 
 
Revisor vil orientere nærmere i møtet om enkeltheter i brevet. 
 
Revisjonens brev vedrørende regnskapsrevisjonen er viktige dokumenter for 
kontrollutvalget i forhold til utvalgets ansvar for å påse at det skjer en forsvarlig 
revisjon av kommunens regnskaper. 
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Arkivsak-dok. 16/00195-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 04/17 
FORVALTNINGSPROSJEKTET "PSYKIATRI/PSYKISK HELSEVERN" 
- ORIENTERING OM STATUS. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 14.november 2016 å bestille en forvaltningsrapport fra 
Buskerud Kommunerevisjon IKS om «Psykiatri/psykisk helsevern» for levering 
høsten 2017. 
 
Revisor vil i møtet gi en kort oppdatering på status i prosjektet.  
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Arkivsak-dok. 17/00009-5 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 05/17 
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS VEDTAK. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken framlegges uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 29.februar 2016 forvaltningsrapporten om 
«Offentlige anskaffelser – Sande kommune». 
 
Saksutskrift av kontrollutvalgets vedtak ble 9.mars 2016 oversendt fra sekretariatet til 
Sande kommune for behandling i kommunestyret. 
 
Til kontrollutvalgets møte 20.februar d.å. var det innhentet en skriftlig uttalelse fra 
rådmannen om oppfølging av anbefalingene i rapporten. 
 
I løpet av saksbehandlingen ble det imidlertid oppdaget at forvaltningsrapporten ikke 
har vært forelagt kommunestyret til behandling. I samråd med leder ble det derfor 
besluttet å avvente spørsmålet om oppfølging. 
 
Administrasjonen har beklaget forholdet og opplyst at forvaltningsrapporten om 
«Offentlig anskaffelser – Sande kommune», samt forvaltningsrapport om 
«Byggesaksbehandling i Sande kommune» vil bli utsendt som ekstrasaker til 
kommunestyrets møte 28.februar 2017.  
 
Kontrollutvalget behandlet i 2012 en forvaltningsrapport om «Dokumenthåndtering i 
Sande kommune». I forrige valgperiode behandlet kontrollutvalget en rekke saker om 
oppfølging av rapportens anbefalinger. Den situasjon som er beskrevet ovenfor, kan 
indikere at kommunen ikke har en fullt ut tilfredsstillende kontroll med hensyn til 
dokumenthåndtering. 
 
Forholdet framlegges for kontrollutvalget til orientering og eventuell videre 
oppfølging. 
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Arkivsak-dok. 15/00113-49 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/17 
EVENTUELL ENDRING AV MØTEPLANEN FOR 
KONTROLLUTVALGET 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar følgende endringer i møteplanen for 2017: 
 
Møtet 20.april flyttes til: 
 
Møtet 11.september flyttes til:  
 
Vedlegg:  
Vedtatt møteplan for Sande kommune for 2017. 
 

Saksframstilling: 
 
To forhold gjør det nødvendig å revurdere kontrollutvalgets møteplan for 2017: 
 

1. Kommunens vedtatte møteplan for 2017 er endret i forhold til det forslag som 
var kjent da kontrollutvalget behandlet sin møteplan. Det er lagt opp til at 
behandling av årsberetning og regnskap 2016 skal skje i formannskapet 7.juni 
og i kommunestyret 13.juni. Foreslått møte i kontrollutvalget 20.april bør derfor 
forskyves for å få bedre tid til behandling av årsberetning og regnskap. 
Aktuelle datoer kan være 8.mai, 15.mai eller 22.mai. 

2. Foreslått møte i kontrollutvalget 11.september kolliderer med valgdag for 
Stortingsvalget og bør flyttes. Aktuelle datoer kan være 18.september og 
25.september. 
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Arkivsak-dok. 16/00241-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 07/17 
REFERATER. 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
1.Buskerud Kommunerevisjon IKS – Spesifikasjon av revisjonshonorar for 2016 
datert 10.januar 2017.  
 
2.Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år ved 
Sande kommune 2016.  
 
3.Arkivverket – tilsyn med arkivene i Sande kommune. Tilsynsrapport 29.01.2016. 
 
4.Protokoll fra styremøte i VIKS 30.januar 2017. 
 
5.Fylkesmannen i Vestfold – tilsynskalender 2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 30.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Fylkeshuset, Tønsberg, møterom Gokstad. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Lars Egeland, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Dag L. Erichsrud 

Aleksander Leet 
Olav Bjørnli 

  
Andre: Magnus T. Østli, kontrollutvalgsleder Re 

Heidi Wulff Jacobsen, observatør fra de ansatte 
Orrvar Dalby 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00026-4 
Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 
2016. 

3 

2/17 17/00036-1 Bemanning/rekruttering VIKS. 3 

3/17 
16/00166-
11 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. 

4 
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4/17 16/00187-4 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 4 

5/17 16/00122-5 Referater. 5 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 
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Saker til behandling 

1/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.september 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 5.september 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

2/17 Bemanning/rekruttering VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
2.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette ny daglig leder for VIKS fra 1.1.2018, 
da daglig leder Orrvar Dalby pensjonerer seg. 
 
 
Møtebehandling 
Heidi Wulff Jacobsen og Orrvar Dalby fratrådte under behandlingen av denne saken. 
 
Leder orienterte om bakgrunnen for saken og arbeidsutvalgets vedtak. 
Styret drøftet og er positive til at rådgiver Heidi Wulff Jacobsen har stilt seg til 
disposisjon for selskapet til å overta som daglig leder etter Orrvar Dalby. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
 
Vedtak  
1.Styret gir arbeidsutvalget fullmakt til å ansette i ledig stilling som rådgiver i VIKS 
etter Gaute Hesjedal som slutter 17.april 2017. 
 
 
 
 
 
 

3/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Leder redegjorde kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av § 4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat. Saken sendes kommunestyrene i 
eierkommunene til godkjenning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
4/17 Forslag til møteplan 2017 for styret i VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 4/17 
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Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 

 6.mars 

 29.mai (ved behov) 

 28.august 
 
 
Møtebehandling 
Møteplanen ble drøftet.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
• 6.mars 
• 29.mai (ved behov) 
• 28.august 
 
Møtet 6.mars ønskes holdt på Fylkeshuset, mens møtet 29.mai søkes lagt til Tjøme 
eller Nøtterøy. 
 
 
 
 
 

5/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 30.01.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder kommenterte referatene. 
 
I tillegg rapporterte Terje Fuglevik fra representantskapsmøte i Vestfold Vann IKS 
8.desember 2016. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.00. 
 
 
Revetal 31.januar 2017. 
 
For leder i styret Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Tilsynskalender 2017 - Oversikt fordelt på kommuner  
 
 

Kommune Tilsynstema og metodikk Deltakere fra kommunen Deltakere fra regional stat Tilsyn 

Tidspunkt 

 

Hof (HSO) Økonomisk sosialhjelp - 
systemrevisjon 

Kommunens ledelse – Nav 
ansatte 

Lise, Ellen Mai/juni 2017 

Hof ()     

Holmestrand () 
 

    

Holmestrand (OO) FNT - Elevenes utbytte av 
opplæringen 
 

Ansatte ved to skoler  Lene, Svein og Petter 
 
 

April 2017 

Horten (OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Lene Hove, Selma Hadzic, Mona Aalvik  Juni 2017 

Horten (HSO) LOT rus/psykiatri - 
systemrevisjon 

Kommunens ledelse – ansatte i 
helse, omsorg og Nav 

Olav, Freddy og Linda Oktober 2017 (uke 41) 

Lardal ()     

Lardal ()     

Lardal ()     

Larvik (HSO) Beredskap Kommunens ledelse Bjørg mfl 7. juni 2017 

Larvik ()     

Nøtterøy ()     

Nøtterøy (HSO) Økonomisk sosialhjelp - 
systemrevisjon 

Kommunens ledelse – Nav 
ansatte 

Lise, Ellen Mai/juni 2017 

Re (OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Lene Hove, Selma Hadzic, Benedicte F. 
Broen 

April 2017 

Re(HSO) Tjenestekontoret - 
systemrevisjon 

Kommunens ledelse og ansatte 
tjenestekontoret 

Lisbeth, Cathrine, Anne Mette  
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Sande (OO) FNT – Elevenes utbytte av 
opplæringen 

Ansatte ved Sande b.skole og 
Sande ungdomsskole 

Kristine Sti, Helena Glede, Rune 
Gulbrandsen  

 

Sande (HSO) Beredskap Kommunens ledelse Bjørg mfl 31. mai 2017 

Sandefjord (HSO) Beredskap Kommunens ledelse Bjørg mfl 27. april 2017 

Sandefjord ()     

Svelvik (OO/HSO) Introduksjonsloven Kommunens ledelse og NAV 
ansatte 

Helena Glede, Lisbeth Øverjordet, Selma 
Hadzic 

Mars 2017 

Svelvik (OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. 
Ansvarlige 

Lene Hove, Selma Hadzic, Benedicte F. 
Broen 

Høsten 2017 

Tjøme (OO/HSO) Introduksjonsloven Kommunens ledelse og NAV 
ansatte 

Selma Hadzic, Helena Glede, Lisbeth 
Øverjordet 

Mars 2017 

Tjøme(OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Selma Hadzic, Lene Hove, Benedicte F. 
Broen 

26. april 2017 

Tjøme(HSO) Økonomisk sosialhjelp 
Systemrevisjon 

Kommunens ledelse og NAV 
ansatte 

Lise, Ellen Mai/juni 2017 

Tønsberg (OO)     

Tønsberg (OO)     

Bufetat region sør  LOT – Bufetat  Bufetat region-sør Sissel Tveito   

HSO – for øvrig:     

Sykehus LOT rus/psykiatri 
LOT sepsis-oppfølging 

   

 Alle kommuner  Tjenestekontorene - Questback Kommunens 
ledelse/tjenestekontorene 

Lisbeth, Cathrine, Anne Mette  

HSO - Private (2 til 4)     
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Arkivsak-dok. 16/00242-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 20.02.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 08/17 
EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak: 
. 
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