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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 
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15/00113-
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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 


