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MØTEPROTOKOLL  
 

Fellesmøte kontrollutvalget i Hof og Holmestrand 
 
Dato: 24.01.2017 kl. 18:30 
Sted: Kommunestyresalen, Herredshuset i Hof 
Arkivsak: 17/00021 
  
Tilstede:  Olav Bjørnli, leder Hof 

Jan Tymczuk, nestleder Hof 
Mildrid Sjue, medlem Hof 
 
Stig Atle Vange, leder Holmestrand 
Arild Brekke, nestleder Holmestrand 
Per Harald Agerup, medlem Holmestrand 
Kjersti Jergel-Johnsen, medlem Holmestrand 
Trine Hasselgård Bøe, medlem Holmestrand 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Hans Erik Utne, prosjektleder 

Thor Smith Stickler, rådmann 
Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 

  
Møteleder: Olav Bjørnli 
Protokollfører: Gaute Hesjedal 
  
 
Møtet ble satt kl. 18.00. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 

SAKSKART  Side 
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Forslag til vedtak: 
Det skal ikke fattes vedtak i dette møtet. 
. 
 
Møtebehandling 
Olav Bjørnli ønsket velkommen til fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hof og 
Holmestrand og orienterte om bakgrunnen for hvorfor utvalget inviterte til et slikt 
møte. Kontrollutvalgene er operative fram til 31.12.17 og har et ønske om å være en 
konstruktiv part i prosessen fram til ny kommune er etablert. Et ledd i dette er dialog 
mellom kontrollutvalgene, spesielt med tanke på gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Formålet med et slikt fellesmøte, hvor også rådmann og 
prosjektleder er invitert, er å få informasjon om prosess og drøfte områder som kan 
være aktuelle for kontrollutvalgene å rette blikket mot. 
 
Nytilsatt prosjektleder Hans Erik Utne ble ønsket velkommen og det ble gjennomført 
en presentasjonsrunde av alle deltagere. 
 
Rådmann og prosjektleder orienterte om prosessen med kommunesammenslåing. 
Arbeidet er godt i gang og det blir lagt vekt på å involvere også Sande kommune som 
skal bli en del av nye Holmestrand fra og med 2020. Det ble understreket på at 
kommunesammenslåing er en svært arbeidskrevende prosess i alle deler av 
kommunen og at dette bør tas i betraktning med tanke på hva kontrollutvalgene 
ønsker å gjennomføre av forvaltningsrevisjon. Det ble ikke pekt på noe konkret 
område som synes mer aktuelt å gå inn på enn andre. 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl 20.00. 
 
 
For leder av kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS 


