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SAK 23/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 08.05.2017 godkjennes.  
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.05.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 08.05.2017 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset, møterom Klippan 
Arkivsak: 15/00041 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder 

Paul Gregersen, nestleder 
Kristine Flåtten, medlem 
Freddy Vogt, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Steinar S.Hole, varamedlem 

  
Forfall:  Siv Mette Moa, medlem 
  

Andre: Elin Weggesrud, ordfører, sak 9/17-12/17 
Knut Johansen, kommunalsjef, sak 9/17-12/17, samt 17/17 
Anitra Fossum, virksomhetsleder plan- og byggesak, sak 12/17 
Cecilie Halvorsen, virksomhetsleder adm.avd., sak 9/17-17/17 
Jessica Roso, fagansvarlig regnskap sak 10/17 og 13/17 
Ole Østli, økonomirådgiver 10/17 og 16/17 
Jan Holmen, ansvarlig finansforvaltning, sak 13/17 
Kirsti Finstad, oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon BKR, sak 
9/17- 13/17 
Torkild Halvorsen, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon, sak 
14/17-19/17 
Frode Christoffersen, forvaltningsrevisor BKR, sak14/17-19/17 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 

  
Møteleder: Aleksander Leet 
  

 
 
 Sekretær:                 Orrvar Dalby 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

9/17 16/00244-5 
Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
20.februar 2017. 

3 
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10/17 17/00102-1 Sande kommune - årsregnskap og årsmelding 2016. 3 

11/17 17/00102-6 
Regnskapsrevisjon 2016 - brev nr.20 til 
kontrollutvalget. 

7 

12/17 
16/00062-
18 

Ulovlighetsoppfølging - orientering om oppfølging. 7 

13/17 17/00112-1 
Uavhengig attestasjonsrapport om rutiner og 
årsrapport for finansforvaltningen 2016 i Sande 
kommune. 

8 

14/17 16/00195-7 
Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse- og rusomsorg"- 
revidert prosjektplan og ressursramme 

9 

15/17 17/00090-5 
Forslag til prosjektplan - oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjon om "Dokumenthåndtering". 

9 

16/17 17/00009-4 
Forvaltningsrevisjon "Offentlige anskaffelser i Sande 
kommune" - tilbakemelding om oppfølging. 

10 

17/17 17/00083-2 
Planer og rutiner i forhold til forventede 
miljøkonsekvenser. 

11 

18/17 17/00084-1 
Buskerud Kommunerevisjon IKS - åpenhetsrapport for 
regnskapsåret 2016. 

11 

19/17 17/00085-1 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet. 12 

20/17 
16/00099-
10 

Virksomhetsbesøk 2017. 12 

21/17 16/00241-3 Referater. 13 

22/17 
15/00113-
52 

Eventuelt. 13 

    

 
 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.09.00 
 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
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Saker til behandling 

9/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.februar 
2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.februar 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.februar 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 

10/17 Sande kommune - årsregnskap og årsmelding 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 10/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 8.mai 2017 behandlet Sande kommunes årsregnskap 
2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, rådmannens 
årsrapport 2016, revisjonsberetningen datert 10.april 2017.  
 
Innledning. 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten forbehold. I revisjonsberetningen er det 
imidlertid gjort en presisering av at kommunen har ca. 6,7 mill. kr. på selvkostfond 
som etter gjeldende retningslinjer er for gamle. 
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Årsrapporten er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
 
Driftsregnskapet. 
Driftsregnskapet for 2016 viser 456,3 mill. kr. til fordeling drift. Dette er en økning på 
ca.17 mill. kr. sammenlignet med 2016. 
 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 19,4 mill. kr. Dette er en bedring sammenliknet med 2015 på ca. 8 
mill.kr. 
 
Netto driftsresultat bør, etter anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg, over tid ligge 
på ca. 1,75% av driftsinntektene. For 2016 utgjør netto driftsresultat 26,9 mill. kr., noe 
som tilsvarer 4,0 %. Dette er 32,4 mill. kr. bedre enn budsjett og er en klar 
resultatforbedring sammenlignet med de foregående år. Hovedårsaken til 
resultatforbedringen er økte skatteinntekter, tilskudd og refusjoner med knapt 40 mill. 
kr. i forhold til revidert budsjett. I tillegg er netto driftsutgifter i virksomhetene ca.10 
mill. kr. mindre enn revidert budsjett. 
 
Investeringsregnskapet. 
Det er i 2016 investert 102,5 mill. kr. i utstyr, bygg og anlegg.  
 
Etter korreksjon av avsetninger, er investeringsregnskapet gjort opp med udekket 
beløp på 2,1 mill. kr. Dette er foreslått dekket ved økt låneopptak i 2017. 
 
Balansen. 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld økte med kr.92,5 mill. kr. i 2016. Av dette utgjør økte 
pensjonsforpliktelser vel halvparten. En stor andel av gjelden gjelder lån til 
investeringer på VAR-området. Renter og avdrag på denne delen av gjelden dekkes 
av avgiftsinntektene. 
 
Premieavvik. 
Sande kommune amortiserer premieavvik over 1 år og benytter seg ikke av 
forskriftenes mulighet til amortisering over flere år. Dette kan medføre store 
svingninger fra år til år og større usikkerhet i forhold til budsjetteringen. Denne 
praksis gir imidlertid vesentlig bedre likviditetsmessig kontroll, og i motsetning til 
mange andre kommuner har ikke Sande kommune samlet opp et betydelig 
premieavvik. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunens praksis på dette område. 
 
Likviditet. 
Kommunens likviditet er økt med 26,1 mill. kr. sammenliknet med forrige år og 
kommunen har ikke hatt likviditetsproblemer i 2016. Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler 
dividert på kortsiktig gjeld) er på 2,2. Dette forholdstallet bør normalt ikke ligge under 
2. 
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Fond. 
Disposisjonsfondet som skal være en buffer i forhold til uforutsette utgifter eller 
hendelser, er økt med ca. 10 mill. kr. i 2016. Det er positivt, men kontrollutvalget vil 
tilrå en fortsatt oppbygging av dette fondet. 
 
Ubundet investeringsfond er redusert med ca.4,5 mill. kr. i 2016 og utgjorde kun 12,7 
mill. kr. ved årsskiftet. Kontrollutvalget vil påpeke betydningen av en større andel 
egenfinansiering av investeringene, for å unngå for stor vekst i opplåningen. 
 
Kontrollutvalget viser til presiseringen i revisjonsberetningen vedrørende 
selvkostfond, og forutsetter at dette blir fulgt opp i 2017.Kontrollutvalget har ikke 
ytterligere kommentarer til regnskapet for 2016. 
  
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for sin beretning og svarte på spørsmål. 
Administrasjonen kommenterte enkeltforhold og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget har i møte 8.mai 2017 behandlet Sande kommunes årsregnskap 
2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, rådmannens 
årsrapport 2016, revisjonsberetningen datert 10.april 2017.  
 
Innledning. 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en revisjonsberetning uten forbehold. I revisjonsberetningen er det 
imidlertid gjort en presisering av at kommunen har ca. 6,7 mill. kr. på selvkostfond 
som etter gjeldende retningslinjer er for gamle. 
 
Årsrapporten er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
 
Driftsregnskapet. 
Driftsregnskapet for 2016 viser 456,3 mill. kr. til fordeling drift. Dette er en økning på 
ca.17 mill. kr. sammenlignet med 2016. 
 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig 
mindreforbruk på 19,4 mill. kr. Dette er en bedring sammenliknet med 2015 på ca. 8 
mill.kr. 
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Netto driftsresultat bør, etter anbefaling fra Teknisk beregningsutvalg, over tid ligge 
på ca. 1,75% av driftsinntektene. For 2016 utgjør netto driftsresultat 26,9 mill. kr., noe 
som tilsvarer 4,0 %. Dette er 32,4 mill. kr. bedre enn budsjett og er en klar 
resultatforbedring sammenlignet med de foregående år. Hovedårsaken til 
resultatforbedringen er økte skatteinntekter, tilskudd og refusjoner med knapt 40 mill. 
kr. i forhold til revidert budsjett. I tillegg er netto driftsutgifter i virksomhetene ca.10 
mill. kr. mindre enn revidert budsjett. 
 
Investeringsregnskapet. 
Det er i 2016 investert 102,5 mill. kr. i utstyr, bygg og anlegg.  
 
Etter korreksjon av avsetninger, er investeringsregnskapet gjort opp med udekket 
beløp på 2,1 mill. kr. Dette er foreslått dekket ved økt låneopptak i 2017. 
 
Balansen. 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld økte med kr.92,5 mill. kr. i 2016. Av dette utgjør økte 
pensjonsforpliktelser vel halvparten. En stor andel av gjelden gjelder lån til 
investeringer på VAR-området. Renter og avdrag på denne delen av gjelden dekkes 
av avgiftsinntektene. 
 
Premieavvik. 
Sande kommune amortiserer premieavvik over 1 år og benytter seg ikke av 
forskriftenes mulighet til amortisering over flere år. Dette kan medføre store 
svingninger fra år til år og større usikkerhet i forhold til budsjetteringen. Denne 
praksis gir imidlertid vesentlig bedre likviditetsmessig kontroll, og i motsetning til 
mange andre kommuner har ikke Sande kommune samlet opp et betydelig 
premieavvik. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunens praksis på dette område. 
 
Likviditet. 
Kommunens likviditet er økt med 26,1 mill. kr. sammenliknet med forrige år og 
kommunen har ikke hatt likviditetsproblemer i 2016. Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler 
dividert på kortsiktig gjeld) er på 2,2. Dette forholdstallet bør normalt ikke ligge under 
2. 
 
Fond. 
Disposisjonsfondet som skal være en buffer i forhold til uforutsette utgifter eller 
hendelser, er økt med ca. 10 mill. kr. i 2016. Det er positivt, men kontrollutvalget vil 
tilrå en fortsatt oppbygging av dette fondet. 
 
Ubundet investeringsfond er redusert med ca.4,5 mill. kr. i 2016 og utgjorde kun 12,7 
mill. kr. ved årsskiftet. Kontrollutvalget vil påpeke betydningen av en større andel 
egenfinansiering av investeringene, for å unngå for stor vekst i opplåningen. 
 
Kontrollutvalget viser til presiseringen i revisjonsberetningen vedrørende 
selvkostfond, og forutsetter at dette blir fulgt opp i 2017.Kontrollutvalget har ikke 
ytterligere kommentarer til regnskapet for 2016. 
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11/17 Regnskapsrevisjon 2016 - brev nr.20 til kontrollutvalget. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 11/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar brev nr. 20 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kirsti T. Finstad redegjorde for hovedpunkter i 
brevet og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar brev nr. 20 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 
 
 
 
 

12/17 Ulovlighetsoppfølging - orientering om oppfølging. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse for arbeidet med 
ulovlighetsoppfølging innenfor byggesaksområdet til orientering. Likeledes tas 
orienteringen om resultatene av kommunens brukerundersøkelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Virksomhetsleder plan- og byggesak Anitra Fossum,  ga en grundig og omfattende 
gjennomgang av brukerundersøkelsen som kommunen gjennomførte i vinter, og 
sammen med kommunalsjef Knut Johansen, kommenterte hun enkelt 
problemstillinger og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. 
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Videre ga Fossum en redegjørelse for arbeidet med ulovlighetsoppfølging på 
byggesaksområdet. Kommunalsjefen supplerte med enkelte kommentarer. 
Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse for arbeidet med 
ulovlighetsoppfølging innenfor byggesaksområdet til orientering. Likeledes tas 
orienteringen om resultatene av kommunens brukerundersøkelse til orientering. 
 
 
 
 
 
 

13/17 Uavhengig attestasjonsrapport om rutiner og årsrapport for 
finansforvaltningen 2016 i Sande kommune. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Uavhengig attestasjonsrapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS datert 10.april 
2017 om rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen, og årsrapport for 
finansforvaltningen i Sande kommune 2016, tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ansvarlig for finansforvaltning Jan Holmen gjennomgikk hovedpunktene i 
Finansrapport 2016, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Regnskapsrevisor 
redegjorde kort for den uavhengige attestasjonsrapporten. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Uavhengig attestasjonsrapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS datert 10.april 
2017 om rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen, og årsrapport for 
finansforvaltningen i Sande kommune 2016, tas til orientering. 
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14/17 Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse- og rusomsorg"- 
revidert prosjektplan og ressursramme 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 14/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Frode Christoffersen redegjorde for den reviderte prosjektplanen, 
og pekte på at et par av problemstillingene syntes mindre aktuelle i etterkant av 
oppstartsmøtet med kommunens administrasjon. Etter en omfattende drøfting ble det 
foreslått å be revisjonen komme tilbake med forslag til ny prosjektplan. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Saken utsettes. Revisjonen bes om å utarbeide forslag til ny prosjektplan basert på 
kontrollutvalgets drøfting og som kan gjennomføres innenfor vedtatt budsjettramme 
for 2017. Forslaget sendes kontrollutvalgets medlemmer på epost. Basert på 
medlemmenes tilbakemeldinger, avklarer leder behovet for behandling i ordinært 
møte. 
 
 
 
 
 

15/17 Forslag til prosjektplan - oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjon om "Dokumenthåndtering". 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 15/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å utsette spørsmålet om evt.  bestilling av 
oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsprosjektet «Dokumenthåndtering». Evt. 
bestilling vurderes på nytt i forbindelse med bestilling av forvaltningsrevisjon for 
2018. 
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Møtebehandling 
Saken ble drøftet. Forvaltningsrevisor og virksomhetsleder administrasjon 
kommenterte saken og svarte på spørsmål. Det ble opplyst at kommunen, sammen 
med Holmestrand og Hof, planlegger et felles dokumentsenter fra 1.1.2018.  
 
Det ble foreslått å be om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen på status i 
oppfølgingen av forvaltningsrapporten og hvilke planer kommunen har for å sikre 
betryggende dokumenthåndtering framover. 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen på status i 
oppfølgingen av den tidligere forvaltningsrapporten om «Dokumenthåndtering» og 
om hvilke planer kommunen har for å sikre betryggende dokumenthåndtering 
framover. Rådmannens redegjørelse sendes sekretariatet innen 8.september 2017, 
slik at behandling kan skje i kontrollutvalgets møte 25.september 2017. 
 
 
 
 
 

16/17 Forvaltningsrevisjon "Offentlige anskaffelser i Sande 
kommune" - tilbakemelding om oppfølging. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 16/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrapporten «Offentlige anskaffelser – Sande kommune» til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannens skriftlige redegjørelse ble drøftet. Virksomhetsleder administrasjon og 
økonomirådgiver besvarte kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrapporten «Offentlige anskaffelser – Sande kommune» til orientering. 
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17/17 Planer og rutiner i forhold til forventede miljøkonsekvenser. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Knut Johansen orienterte om saken, herunder arbeidet med en 
revidert ROS-analyse.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
 
 

18/17 Buskerud Kommunerevisjon IKS - åpenhetsrapport for 
regnskapsåret 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar Åpenhetsrapport for BKR for 2016 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen gjennomgikk 
hovedpunktene i rapporten. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar Åpenhetsrapport for BKR for 2016 til orientering. 
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19/17 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder redegjorde for bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

20/17 Virksomhetsbesøk 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos  …………   i 
forbindelse med sitt møte 25.september 2017. Leder og sekretær får fullmakt til å 
avtale rammene for besøket med administrasjonen. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet, og det ble foreslått å besøke teknisk etat, med unntak av plan- og 
byggesak. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Teknisk etat, med 
unntak av plan- og byggesak, i forbindelse med sitt møte 25.september 2017. Leder 
og sekretær får fullmakt til å avtale rammene for besøket med administrasjonen. 
 
 
 
 
 

21/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 21/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Flg. referatsak ble framlagt: 
1.Protokoll fra styremøte i VIKS 6.mars 2017. 
 
Sekretæren redegjorde kort for hovedpunktene i protokollen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
 
 

22/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 08.05.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
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Kontrollutvalgsleder redegjorde kort for møte i representantskapet i Buskerud 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl.13.00 
 
 
Revetal 9.mai 2017 
 
For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 17/00090-13 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/17 
FORVALTNINGSPROSJEKTET "DOKUMENTHÅNDTERING I SANDE 
KOMMUNE" - RAPPORT OM OPPFØLGING. 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens redegjørelse datert 8.september 2017 om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsprosjektet «Dokumenthåndtering i Sande kommune» tas 
til orientering. 
 
Kontrollutvalget vil fortsatt ha fokus på dette tema og peker på at gode rutiner for 
dokumenthåndtering og samordning i nye fellessystemer, er kritiske faktorer for å 
sikre innbyggernes og brukernes rettigheter. 
 
 
 
Vedlegg:  
Rapport fra rådmannen 8. september 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Denne saken har en lang forhistorie. Kontrollutvalget fikk i 2012 utført en 
forvaltningsrevisjon av «Dokumenthåndtering i Sande kommune», og behandlet i 
forrige valgperiode en rekke saker om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten. 
 
På bakgrunn av en konkret sak, fattet kontrollutvalget i møte 20.februar slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget ber om tilbud fra Buskerud Kommunerevisjon IKS om i 
hvilken grad anbefalingene fra forvaltningsprosjektet «Dokumenthåndtering» 
er gjennomført. BKR forespørres samtidig om det kan angis en generell pris 
for slike oppfølgingsundersøkelser. Saken legges fram på neste møte i 
kontrollutvalget.» 

 
Etter drøfting i kontrollutvalgets møte 8. mai 2017, sak 15/17, ble det fattet slikt 
vedtak: 
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«Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen på status i 
oppfølgingen av den tidligere forvaltningsrapporten om 
«Dokumenthåndtering» og om hvilke planer kommunen har for å sikre 
betryggende dokumenthåndtering framover. Rådmannens redegjørelse 
sendes sekretariatet innen 8. september 2017, slik at behandling kan skje i 
kontrollutvalgets møte 25. september 2017.» 

 
Rådmannen har 8. september d.å. oversendt en skriftlig redegjørelse om 
oppfølgingen, jfr. vedlegg. 
 
Det framgår av redegjørelsen at flere tiltak er iverksatt for å sikre gjennomføring av 
anbefalingene. Det vises også til at det er planer om å etablere et felles senter for 
dokumenthåndtering sammen med Holmestrand kommune før selve 
sammenslåingen 1.1.2020. Sekretariatet tilrår derfor at kontrollutvalget nå tar 
redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget bør imidlertid fortsatt ha fokus på dette 
temaet og peker på at gode rutiner for dokumenthåndtering og samordning i nye 
fellessystemer er kritiske faktorer for å sikre innbyggernes og brukernes rettigheter. 
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Til Kontrollutvalget 

 

Som bestilt i mai 2017, sendes hermed en redegjørelse på status i oppfølgingen av den tidligere 

forvaltningsrapporten «Dokumenthåndtering» av November 2012. 

Følgende punkter ble påpekt i forvaltningsrevisjonsrapporten. 

 

Siden forvaltningsrapporten i 2012, har Sande kommune kontinuerlig jobbet for bedre rutiner for 

dokumenthåndtering. I 2015 ble det gjennomført tilsyn der det i hovedsak ble avdekket mangler i 

forhold til enkelte deler av arkivplan, ordning og registering av eldre og avslutta arkiv, ordning og 

registering av bortsettingsarkiv, lokaler og bygningsfaglig rapport og tilfluktsrom som er benyttet til 

arkivlokaler. Det understrekes imidlertid at kommunen har god praksis på arkivdanning i sak- og 

arkivsystemet ESA. Vi mottak ingen pålegg som gjaldt de daglige rutinene for dokumenthåndtering. 

 Arkivplan er oppdatert. 

 

 Sak og arkivsystemet (ESA) ble fullelektronisk arkiv i forbindelse med en større oppgradering i 

overgangen fra 2015 til 2016. Historisk arkiv (2012-2015) er søkbart elektronisk for 

saksbehandlere. 

 

 Nye rutiner for saksbehandlere og dokumentforvaltere ble utarbeidet og/eller revidert i 

forbindelse med denne overgangen. 

 

 Ny oppgradering av ESA i januar 2017, med mulighet for å benytte Svar UT, elektronisk 

forsendelse. 

 

 Ellers er flere fagsystemer også blitt fullelektroniske, slik som Sosio (NAV) og Familia 

(barnevern) 
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 Fra 2017 er det opprettet eget kurs og kompetanseprosjekt på intranettet, der ansatte får 

oversikt over alle interne kurs som er aktuelle for de i deres jobb. Her er også ulike ESA kurs 

satt opp jevnlig. Dokumentasjon/brukerveiledning fra disse kursene ligger tilgjengelig på 

samme sted. 

Alle saksbehandlere får i tillegg informasjon om kursene på epost.  

 

 Dersom det avdekkes mangelfull kompetanse, settes det opp ytterligere kurs for å dekke 

dette gapet. 

 

 Nyansatte får en-til-en opplæring med ESA superbruker.  

 

 Dersom det oppdages avvik på rutiner i fht. dokumenthåndtering, sendes det avviksmelding 

om dette via kvalitetsprogrammet EQS. Per 08.09.17 er 2 slike avviksmeldinger håndtert. 

Ellers er det igangsatt prosess med nye Holmestrand om felles arkivplan samt mulighet for en 

samlokalisering og sammenslåing av arkivene tidligere enn 01.01.20. Dette for å bli bedre kjent, være 

mer robuste og danne et samlet fagmiljø. Det foreligger forslag og anbefaling om å danne eget og 

rendyrket dokumentsenter i den nye kommunen for å sikre en ytterligere kvalitetsmessig håndtering 

av dokumentfangsten i den nye kommunen samt lokaler som tilfredsstiller kravene til arkivlokaler. 

 

 

Sande 08.09.2017 

 

Olav Grande 

rådmann 
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Arkivsak-dok. 16/00195-19 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/17 
FORVALTNINGSPROSJEKTET "PSYKISK HELSE OG 
RUSOMSORG" - ORIENTERING OM STATUS. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revidert prosjektplan fra 24. mai 2017. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet i møte 14.november 2016, sak 34/16, slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget vedtar å bestille et forvaltningsprosjekt 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?» 

 
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.» 

 
I e-post 21. april 2017 kom Buskerud Kommunerevisjon IKS med forslag om en 
presisering av de foreslåtte hovedproblemstillingene. Etter en orientering fra revisor 
behandlet kontrollutvalget i Sande saken i møte 08.05.2017 sak 14/17 og fattet 
følgende vedtak:  
 

«Saken utsettes. Revisjonen bes om å utarbeide forslag til ny prosjektplan 
basert på kontrollutvalgets drøfting og som kan gjennomføres innenfor vedtatt 
budsjettramme for 2017. Forslaget sendes kontrollutvalgets medlemmer på 
epost. Basert på medlemmenes tilbakemeldinger, avklarer leder behovet for 
behandling i ordinært møte.» 
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Buskerud Kommunerevisjon IKS oversendte forslag til revidert prosjektplan 24. mai 
2017. E-post med forslag til ny prosjektplan ble oversendt kontrollutvalgets 
medlemmer 29. mai 2017. Etter medlemmenes tilbakemeldinger var det ikke behov 
for behandling av revidert prosjektplan i ordinært kontrollutvalgsmøte.  
 
Revisor vil i kontrollutvalgsmøte 25. september 2017 orientere om status i arbeidet 
med denne forvaltningsrevisjonen.  



25/17 Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - orientering om status. - 16/00195-19 Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - orientering om status. : 170524 Revidert Prosjektplan FR Sande PsykRus

 

 

 

 

  

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

Postadresse:   Postboks 4197, 3005 DRAMMEN 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Telefon:     409 10 200 

e-post:     post@bkr.no 

URL-adresse: www.bkr.no 

Prosjektplan 

Psykisk helse og rusomsorg 
 

Sande Kommune 

Forvaltningsrevisjon  

Mai 2017 
Versjon 3 



25/17 Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - orientering om status. - 16/00195-19 Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - orientering om status. : 170524 Revidert Prosjektplan FR Sande PsykRus

 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

1 Sande kommune   |   2017   |   Psykisk helse og rusomsorg 

24.05.2017 

1. Bakgrunn 

På bakgrunn av kontrollutvalgets innstilling vedtok kommunestyret i sitt møte 18. oktober 2016 plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende prioriterte prosjekter som nummer 1 og 2: 

1. Psykiatri/psykisk helsevern. 

2. Rusomsorg. 

Forslag til prosjektplan ble behandlet i kontrollutvalgets møte 14. november 2016 – sak 34/16. Planen ble 

vedtatt med ytterligere en problemstilling. For å sikre at vi besvarte de problemstillinger som kontrollutvalget 

ønsket belyst, la vi frem en revidert prosjektplan til møte i 8. mai 2017 – sak 14/17. Etter drøfting i møte 

vedtok kontrollutvalget at revisjonen skulle komme tilbake med forslag til ny prosjektplan.  

 

2. Definisjon / beskrivelse av området 

Både rusomsorg og psykisk helse er områder hvor brukerne ofte har behov for flere og sammensatte 

tjenester. Flere av disse tjenestene er det ikke kommunen som har ansvar for. Eksempler på dette er 

avrusningstilbud, diagnostisering og behandling av psykiatri og medisinsk behandling.    

Rusomsorg og psykisk helse er områder som er omfattet av NAV-reformen og Samhandlingsreformen. Dette 

har ført at det er relativ nye lover som gjelder for området.     

Personer som mottar tjenester av kommunen innen rusomsorg og psykisk helse vil ofte ha krav på 

individuelle plan om de ønsker dette. 

 

3. Problemstilling/ delproblemstillinger 

Prosjektets formål er vurdere kommunens tilbud på områdene, med spesielt fokus på tidlig innsats 

(forebyggende arbeid, fange opp brukere) samt ivaretagelse av brukernes økonomiske interesser. 

Prosjektet foreslås med følgende problemstillinger: 

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne om sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov for sine tjenester og tilbud på 
områdene rusomsorg og psykisk helse? 

3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til personer med psykiske 
problemer eller rusproblemer ivaretas? 

 

Problemstillingene kan bli noe endret, justert eller supplert underveis. Dersom dette blir aktuelt, vil det 

gjøres i dialog med kontrollutvalget. 
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Buskerud Kommunerevisjon IKS 

2 Sande kommune   |   2017   |   Psykisk helse og rusomsorg 

24.05.2017 

4. Revisjonskriterier1 

Følgende kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området: 

 Kommuneloven 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov om sosiale tjenester i NAV). 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 

 Lov om vergemål (vergemålsloven) 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

 Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.  

 Eventuelle vedtak i kommunestyret eller utvalg 

 Eventuelle interne rutinebeskrivelser og styringsdokumenter, som for eksempel psykiatri og 

ruspolitiske planer 

 

5. Metode 

Informasjonen innhentes gjennom dokumentanalyse og intervjuer (samtaler) med nøkkelpersoner i 

kommunen. Det vil være aktuelt å gjennomgå dokumentasjon av tjenestetilbudet til et utvalg brukere. 

Gjennom analyser av innsamlede data vil vi drøfte problemstillingene, og komme med eventuelle 

anbefalinger. 

Vår gjennomgang vil basere seg på "God kommunal revisjonsskikk" og "RSK 001 - Standard for 

forvaltningsrevisjon", fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Utkast til rapport vil bli sendt til rådmann for uttalelse. 

 

6. Organisering og ressursbruk 

Prosjektet kan gjennomføres innenfor en ramme på 200 timer med rapportering innen utgangen av 2017.  

Det tas forbehold rundt fremdriften ut fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere 

dokumentasjon til prosjektet. 

Drammen, 24. mai 2017. 

 

Torkild Halvorsen Frode H. Christoffersen 
leder forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisor 

 

                                                             

1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 

analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik 

eller svakheter. 
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Arkivsak-dok. 16/00238-9 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/17 
PLAN FOR REVISJON 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2017 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Plan for revisjon 2017. 

 
Saksframstilling: 
Buskerud kommunerevisjon oversendte 28. august d.å. plan for revisjon 2017.  
 
Revisor vil gi en orientering om revisjonsplanen i møtet.  
 
Gjennomgang av revisjonsplanen er viktig for at kontrollutvalget kan ivareta sitt 
ansvar med å påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. 
Likeledes vil det være mulighet for kontrollutvalget til å gi innspill til revisjonen om 
områder utvalget mener det er viktig å prioritere. 
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Arkivsak-dok. 17/00163-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/17 
FORSLAG TIL BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2018. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 1.120.000 i budsjett for 2018 
til tilsyn og kontroll i Sande kommune. 
 
Revisjonstjenester totalt:      kr. 854.000 

 Regnskapsrevisjon    kr. 215.000 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kr. 375.000 

 Andre tjenester    kr. 264.000 
 
Sekretariattjenester fra VIKS:     kr. 146.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon inkl. møtegodtgjørelser: kr. 120.000 
 
SUM KONTROLL OG TILSYN:     kr. 1.120.000 
 
Saken oversendes formannskap og kommunestyre for videre behandling. 
 
Vedlegg:  

1. Brev fra Buskerud Kommunerevisjon IKS datert 16.08.2016 med anslag på 
revisjonshonorar 2018. 

2. Vedtatt budsjett for VIKS 2018. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse for budsjettbehandling: 
 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget.» 
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Utgifter til kontroll og tilsyn kan deles på følgende kostnadselementer: 
 

 Regnskapsrevisjon 

 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 Andre tjenester fra revisjonen 

 Sekretariattjenester til kontrollutvalget 

 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 
 
Buskerud Kommunerevisjon IKS anslår i sitt brev av 16. august 2017 at honorar for 
revisjonstjenester vil beløpe seg til kr. 706.500, hvilket utgjør en stigning på ca. 3% 
sammenliknet med 2017.  
 
I sitt brev skriver Buskerud Kommunerevisjon IKS bl.a. følgende: 
 

«Basert på erfaring og kontrollutvalgets ønske om bestilling av 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser, har budsjettet til 
forvaltningsrevisjon og andre tjenester historisk vært lavt og gitt lite 
handlingsrom for bestilling av forvaltningsrevisjon og undersøkelser. Vi 
anmoder derfor kontrollutvalget om å vurdere å øke budsjettet til 
forvaltningsrevisjon og/eller andre tjenester utover den forutsatte 
økningen ovenfor i sitt forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i 
kommunen.» 
 

Dersom kontrollutvalget ønsker å vurdere en økning slik som foreslått, bør den etter 
sekretariatets oppfatning utgjøre ca. kr. 150.000. Det gir mulighet til å gjennomføre 
ytterligere en forvaltningsrevisjon, eller eventuelt noen mindre undersøkelser. I 2016 
ble det gitt en tilleggsbevilgning til forvaltningsrevisjon og i 2017 har kontrollutvalget 
lagt til side prosjekter det ikke har vært mulig å gjennomføre innenfor budsjettets 
rammer. Det tilrådes derfor at posten til forvaltningsrevisjon økes med ca. kr. 
150.000.  
 
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2018 i møte 28. august 2017. 
Totalbudsjettet har ei kostnadsramme på kr. 2.413.000 mot 3.270.000 for 2017. Det 
er budsjettert med en bruk av 200.000 av selskapets disposisjonsfond. 
Hovedårsaken til at budsjettet for 2018 er vesentlig mindre enn i 2017, er at 
bemanningen i selskapet reduseres fra 3 til 2 årsverk fra 01.01.2018. 
 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. 
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp. For 2018 er grunnbeløpet 
kr. 80.000, det samme som i 2015, 2016 og 2017. Videre legges innbyggertallet i den 
enkelte kommune til grunn for fordelingen av de øvrige kostnadene. Sande 
kommunes andel for 2018 er beregnet til kr 146.000, mot kr. 165.000 i 2017.  
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Forslag til budsjett for 2018 for tilsyn og kontroll i Sande kommune blir dermed som 
følger: 
        2018   2017 
Revisjonstjenester totalt     kr.854.000  kr.685.000 

 Regnskapsrevisjon   kr. 215.000   kr. 208.000 

 Forvaltningsrevisjon   kr. 375.000   kr. 220.500 

 Andre tjenester   kr. 264.000   kr. 256.500 
 
Sekretariattjenester fra VIKS    kr.146.000  kr.165.000 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon: 

 Kjøp av andre tjenester    kr.35.000  kr.35.000 

 Møtegodtgjørelse     kr.50.000  kr.50.000 

 Andre driftsutgifter     kr.35.000  kr.35.000 
 
SUM TILSYN OG KONTROLL    kr. 1.120.000  kr.970.000 
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 VIKS Budsjett 2018 Regnskap

2018 2017 2016

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,360,000     1,980,000     1,914,482            

10508 KILOMTERGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG -                 1,767                    

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000          20,000          20,000                  

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 33,000          45,000          37,000                  

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 10,000          14,000          13,176                  

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 220,000        300,000        264,246               

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                 -1,117                   

10905 GRUPPELIV 3,000             3,000             2,778                    

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 220,000        338,000        317,596               

Sum lønnskostnader 1,866,000     2,700,000     2,569,928            

11000 KONTORMATERIELL 5,000             5,000             934                       

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000          16,000          15,542                  

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000          12,000          10,365                  

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000          10,000          8,821                    

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000             3,000             2,820                    

11300 PORTO 5,000             5,000             213                       

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 11,000          14,000          9,336                    

11302 BETALINGSFORMIDLING -                 87                          

11400 ANNONSER -                        

11403 REPRESENTASJON 4,000             4,000             1,336                    

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 40,000          60,000          47,290                  

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 25,000          30,000          27,020                  

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000             5,000             1,368                    

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER -                 16,816                  

11850 FORSIKRINGER 5,000             5,000             1,312                    

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000             3,000             -3,309                   

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000             5,000             5,248                    

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 130,000        125,000        98,260                  

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000          50,000          44,629                  

12000 INVENTAR OG UTSTYR 10,000          15,000          19,914                  

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 125,000        120,000        93,629                  

12700 KONSULENTTJENESTER -                 763                       

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000          10,000          10,485                  

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000          18,000          17,016                  

13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000          55,000          51,538                  

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT -                 56,462                  

Sum  andre kostnader 547,000        570,000        537,895               

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FOND 185,343               

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 5,034                    

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 181,835               

Sum  Overføringer -                 -                 372,212               

16208 DIVERSE -                        

16209 ØREDIFFERANSER -                        

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -56,462                

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN -406,000       -485,000       -470,000              

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -1,807,000   -2,515,000   -2,490,000           

17700 REFUSJON FRA ANDRE -22,190                

Sum  Inntekter -2,213,000   -3,000,000   -3,038,652           

19000 RENTEINNTEKTER -6,040                   

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK -185,343              

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -200,000       -270,000       -250,000              

Sum Finans/ overføringer -200,000       -270,000       -441,383              

Resultat -                 -                 -                        

Investeringregnskapet

35290 KJØP AV AKSJER OG ANDELER 5,034                    

Overført til driftsregnskapet -5,034                   

-                        -                           

Budsjett
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Kommune Innbyggertall 

1.1.2017 

Grunnbeløp 

2018 

Innbygger-

tilskudd 

2018 

Tilskudd 

2018 

Tilskudd 

2017 

Holmestrand  14 037  80 000 98 000 178 000 286 000 

Horten  27 202  80 000 190 000 270 000 328 000 

Re    9 486  80 000  66 000 146 000 165 000 

Tønsberg  44 922  80 000 314 000 394 000 485 000 

Færder  26 676  80 000 187 000 267 000 403 000 

Larvik  46 557  80 000 326 000 406 000 583 000 

Sande    9 496  80 000  66 000 146 000 165 000 

VFK  46 557  80 000 326 000 406 000 485 000 

Sum 224 933 640 000 1 573 000 2 213 000 3 000 000 

 

 

 

 



27/17 Forslag til budsjett kontroll og tilsyn 2018. - 17/00163-2 Forslag til budsjett kontroll og tilsyn 2018. : Budsjett VIKS 2018 alt 1

1.I tabellen er tilskuddene for 2017 justert slik for å få et korrekt sammenlikningsgrunnlag:  

• Hofs tilskudd 2017 er inkludert i Holmestrand  

• Nøtterøy og Tjømes tilskudd 2017 er inkludert i Færder 

• Lardals tilskudd 2017 er inkludert i Larvik. 

• Andebus tilskudd i 2017 er inkludert i totalsummen for 2017. 

Forutsetninger: 

1.Grunnbeløp kr.80.000 pr. kommune – til sammen kr.640.000 

2. Innbyggertilskudd baseres på folketall pr.1.1.2017.  

4.Vestfold fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Larvik i 2018. 

5.Utgiftsbudsjett: kr. 2 413 000. 

6.Bruk av disposisjonsfond: kr.200.000 

7.Innbyggertilskudd: kr. 7,- pr. innbygger. 

8.Lønn og sosiale utgifter: 

• Lønn for leder og rådgiver: 1.335.000 + 2,5% lønnsjustering pr.1.5.2018. 

• Pensjon 14,5% 

• Arbeidsgiveravgift 14,1% 

• Godtgjørelser: Styret reduseres til 8 medlemmer. Beregnet 3 møter i styret og 3 i arbeidsutvalget: tilsammen 33.000. 

9.Sum lønn- og sosiale utgifter 1.866.000 

11.Sum øvrige driftsutgifter: 547.000 

12.Totalbudsjett: 2.413.000 

13.Bruk av disposisjonsfond:200.000. 

14. Grunnlag for beregning av innbyggertilskudd: 2.413.000 – 640.000 – 200.000=1.573.000 dividert på antall innbyggere gir kr.7,- pr. innbygger. 
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Arkivsak-dok. 16/00241-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/17 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Nye personvernregler fra 2018. 
2. Protokoll fra styremøte i VIKS 28.08.2017.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 28.08.2017 kl. 18:00 
Sted: Tjøme kommune, kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 
 Olav Bjørnli, medlem 

Gjert Gjertsen, medlem  
Ivar Dillan, medlem 
Aleksander Leet, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Dag L. Erichsrud, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Kjetil Edvardsen, varamedlem 
Øyvind Olav Oppegård, varamedlem 

  
Forfall:  Terje Fuglevik, nestleder 

Heidi Ørnlo, medlem 
Lars Egeland, medlem 
 

  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør 

Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
  
Møteleder: Jan Nærsnes 
 
Møtesekretær: 

 
Orrvar Dalby 

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Behandling av utvalgssak 

12/17 17/00034-9 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 3 

13/17 17/00092-5 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 3 

14/17 17/00144-1 VIKS - forslag til budsjett 2018. 4 

15/17 
16/00166-
21 

Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 4 
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16/17 
16/00166-
20 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 

5 

17/17 17/00143-1 Forslag til møteplan 2018. 6 

18/17 
16/00122-
14 

VIKS orienterer. 6 

19/17 
16/00122-
15 

Referater 7 

20/17 
16/00122-
13 

Eventuelt. 8 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 

Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for styret.  

Før behandling av styresakene, orienterte ordfører Bente Kleppe Bjerke om Tjøme 
kommune og den pågående kommunesammenslåingsprosessen. Hun svarte også 
på spørsmål og kommentarer fra styremedlemmene. 
 
Etter behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller: 
 
Sande: Byggesaksbehandling. 
Lardal: Spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats – barnehage. 
Nøtterøy: Teigar ungdomsskole og idrettshall. 
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Behandling av utvalgssak 

12/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
 
 

13/17 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder orienterte kort om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
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14/17 VIKS - forslag til budsjett 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 14/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i forslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 
 

15/17 Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 15/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk. 
 
 
 
 
 

16/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 16/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
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17/17 Forslag til møteplan 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 

 Mandag 19.mars 

 Mandag 11.juni (ved behov) 

 Mandag 27.august 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 
• Mandag 19.mars 
• Mandag 11.juni (ved behov) 
• Mandag 27.august 
 
 
 
 
 

18/17 VIKS orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder opplyste at de saker som var framlagt for styret i dette møtet hadde vært 
hovedfokus den siste tida, sammen med innfasing og introduksjon av ny rådgiver. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

19/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsak ble framlagt: Protokoll fra møte i styrets arbeidsutvalg 6.april 
2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
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20/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 28.08.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Gjert Gjertsen rapporterte fra møte i representantskapet i Vestfold Krematorium IKS i 
april 2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.30. 
 
 
Revetal 29.august 2017. 
 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder  
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Arkivsak-dok. 16/00242-3 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/17 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
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