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SAK 30/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTE 
25.09.2017 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 25.09.2017.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 25.09.2017 kl. 18:00 
Sted: Teknisk sentral, Revåveien 28. 
Arkivsak: 16/00244 
  
Tilstede:  Paul Gregersen, nestleder 

Kristine Flåtten, medlem 
Freddy Vogt, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Steinar S. Hole, varamedlem 
Knut Anders Berg, varamedlem 

  
Forfall:  Aleksander Leet, leder 

Siv Mette Moa, medlem 
  
Andre: Elin Weggesrud, ordfører 

Inger Anne Fredriksen, daglig leder Buskerud 
Kommunerevisjon IKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

  
Møteleder: Paul Gregersen 
  

 Sekretær:    Anja Ottervang Eriksen  
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

23/17 
16/00244-
14 

Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2017 3 

24/17 
17/00090-
13 

Forvaltningsprosjektet "Dokumenthåndtering i Sande 
kommune" - rapport om oppfølging. 

3 

25/17 
16/00195-
19 

Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - 
orientering om status. 

4 

26/17 16/00238-9 Plan for revisjon 2017 5 

27/17 17/00163-2 Forslag til budsjett kontroll og tilsyn 2018. 5 
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28/17 16/00241-6 Referatsaker 6 

29/17 16/00242-3 Eventuelt 7 

    

 
 
Nestleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling eller saksliste.  
 
Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for kontrollutvalget.  
 
Fra kl. 15:00 og frem til møtestart fikk kontrollutvalget en grundig orientering om ulike 
kommunaltekniske tjenester i Sande kommune. I tillegg til en generell gjennomgang 
av kommunaltekniske tjenester fikk kontrollutvalget også presentert systemer for 
overvåkning av bl.a. VA-anlegg og ventilasjon i kommunale bygg, 
renholdsavdelingen og prosjektsystemer. Kontrollutvalget sa seg meget godt fornøyd 
med orienteringen. 
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Saker til behandling 

23/17 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 23/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 08.05.2017 godkjennes.  
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 08.05.2017 godkjennes.  
 
 
 
 
 

24/17 Forvaltningsprosjektet "Dokumenthåndtering i Sande 
kommune" - rapport om oppfølging. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 24/17 

 
 

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. 
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Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte kort og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
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. 
 
 
 
 
 

25/17 Forvaltningsprosjektet "Psykisk helse og rusomsorg" - 
orientering om status. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 25/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
E-post fra forvaltningsrevisor Frode H. Christoffersen ble delt ut av sekretariatet og 
Inger Anne Fredriksen fra Buskerud Kommunerevisjon IKS orienterte kort om saken. 
Revisjon venter på dokumentasjon fra kommunen, men forventer å fullføre prosjektet 
innen oppsatt tidsplan. Revisor svarte på spørsmål fra kontrollutvalgsmedlemmene.   
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
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26/17 Plan for revisjon 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 26/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk revisjonsplanen 2017 kort og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 

27/17 Forslag til budsjett kontroll og tilsyn 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 27/17 

 
 

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. 
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Møtebehandling 
Sekretariatet og revisor orienterte om budsjettforslaget. Tilrådningen om at posten til 
forvaltningsrevisjon økes med ca. kr. 150.000,- ble særlig utdypet. Spørsmål fra 
kontrollutvalgsmedlemmene ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
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. 
 
 
 
 
 

28/17 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 28/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte kort om referatsakene. Spørsmål ble besvart. Det ble 
fremmet forslag om å invitere rådmannen for å orientere om hvordan kommunen 
forbereder innføring av nye personvernregler.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til første møte i 
2018 for å orientere om hvordan kommunen forbereder innføring av nye 
personvernregler i 2018.  
 
 
 
 

29/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 25.09.2017 29/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 

1. Det ble foreslått at prosjektrådmann Hans Erik Utne blir invitert til neste 
kontrollutvalgsmøte for å gi en orientering om prosessen med 
kommunesammenslåingen.  

2. Ordfører orienterte om et spørsmål som er oversendt en advokat i KS. 
Spørsmålet gjaldt om utsettelse av en sak i formannskapet påvirker den 
påfølgende behandlingen i kommunestyret. Ordfører holder kontrollutvalget 
orientert via e-post til leder og sekretariatet.   

3. Varamedlem Knut Anders Berg fremmet forslag om at rådmannen inviteres for 
å orientere om hvordan ansatte blir ivaretatt og hvordan man arbeider for å 
beholde nøkkelpersoner og gode fagfolk i prosessen med 
kommunesammenslåing.  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Prosjektrådmann inviteres til neste møte for å gi en orientering om prosessen 
med kommunesammenslåingen.  

2. Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.  
3. Rådmann inviteres til første møte i 2018 for å orientere om hvordan ansatte 

blir ivaretatt og hvordan man arbeider med å beholde nøkkelpersoner og gode 
fagfolk i prosessen med kommunesammenslåing.  

 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19:00.  
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Revetal, 26. september 2017 
 
For nestleder i kontrollutvalget i Sande, Paul Gregersen  
 
Anja Ottervang Eriksen, 
Sekretær  
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Arkivsak-dok. 15/00112-7 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 27.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/17 
ORIENTERING OM PROSESSEN MED KOMMUNESAMMENSLÅING 

 

Forslag til vedtak: 
Prosjektrådmannens informasjon tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgets møte 25.09.2017 sak 29/17 ble det foreslått å invitere 
prosjektrådmann Hans Erik Utne for å gi en orientering om prosessen med 
kommunesammenslåingen. Det ble det fattet følgende vedtak:  
 
«Prosjektrådmann inviteres til neste møte for å gi en orientering om prosessen med 
kommunesammenslåingen.» 
 
Prosjektrådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017 for å orientere om 
den pågående sammenslåingsprosessen.  
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Arkivsak-dok. 16/00062-25 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 27.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/17 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"BYGGESAKSBEHANDLING I SANDE KOMMUNE"  

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling i Sande kommune» tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Sande kommune» ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 14. november 2016 sak 33/16.  
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble bestilt av kontrollutvalget i møte 26. april 2016. 
Følgende problemstillinger ble behandlet i rapporten: 
  

1. Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen/byggesaksavdelingen 
tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på 
byggesaksområdet? 

2. Foregår byggesaksbehandlingen i Sande i tråd med gjeldende lovverk? 
3. Dokumenteres det systematisk internkontroll innen området? 

 
I møte 14. november 2016 fattet kontrollutvalget følgende 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. 
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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.» 

 
Virksomhetsleder plan og byggesak, Anitra Fossum, har bekreftet at hun vil stille i 
kontrollutvalgsmøtet 27. november 2017 for å orientere om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten.  
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Arkivsak-dok. 16/00195-24 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 27.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/17 
ORIENTERING OM STATUS FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG 
RUSOMSORG" 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
E-post fra Frode Hegstad Christoffersen 02.11.2017. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan på området psykisk helse og 
rusomsorg i møte 14. november 2016 - sak 34/16. l møte i 8. mai 2017 - sak 14/17 la 
revisjonen frem forslag til endring i prosjektplanen og den nye prosjektplanen ble 
sendt til og godkjent av kontrollutvalgets medlemmer på e-post. 
 
Prosjektets formål er å vurdere kommunens tilbud på områdene psykisk helse og 
rusomsorg, med spesielt fokus på tidlig innsats (forebyggende arbeid, fange opp 
brukere) samt ivaretagelse av brukernes økonomiske interesser. Følgende 
problemstillinger skal vurderes:  
 

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? 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten var berammet ferdigstilt innen 01.11.2017 for 
behandling i kontrollutvalgsmøte 27.11.2017. Sekretariatet mottok e-post fra Frode 
Hegstad Christoffersen 02.11.2017 med informasjon om at prosjektet blir forsinket 
grunnet manglende oversendelse av dokumentasjon fra Sande kommune.  
 
Revisor vil orientere om status for prosjektet i kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017.  
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Arkivsak-dok. 16/00238-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 27.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/17 
REVISORS UTTALELSE TIL FINANSREGLEMENTET I SANDE 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon og uttalelse til finansreglementet tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisors uttalelse til finansreglementet, datert 23.10.2017.  

 
Saksframstilling: 
Det vises til vedlagte uttalelse til kommunens finansreglement. Revisor vil orientere 
nærmere om denne i kontrollutvalgsmøtet 27.11.2017.  
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Arkivsak-dok. 16/00240-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 27.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 35/17 
MØTEPLAN 2018 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2018:  

 Mandag 26. februar 2018 

 Mandag 23. april 2018 

 Mandag 4. juni 2018 (ved behov) 

 Mandag 17. september 2018 

 Mandag 19. november 2018 
 
 
Vedlegg:  
Møteplan 2018 for Sande kommune.  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Sande har hatt fire møter i 2017. Det var opprinnelig planlagt et 
femte møte i juni 2017, men det ble avlyst grunnet for få saker.  
 
Forslaget er basert på fem møter, men antallet kan endres etter behov. Ut fra 
tidligere vedtak i kontrollutvalget foreslås mandag opprettholdt som møtedag og kl. 
18:00 opprettholdt som møtetidspunkt.  
 
Følgende møtedatoer foreslås:  
 
Mandag 26. februar 2018 
Mandag 23. april 2018 
Mandag 4. juni 2018 (ved behov) 
Mandag 17. september 2018 
Mandag 19. november 2018 
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jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Kommunestyre 13. 20. 2. NB 12. 18. 16. 13. 11.
Formannskap 6. 13. 24. 5. 11. 9. 6. 27.
Hovedutvalg for kultur og oppvekst 5. 23. 4. 10. 8. 26.
Hovedutvalget for næring, miljø og komunalteknikk 5. 23. 4. 10. 8. 26.
Hovedutvalget for helse og sosial 5. 23. 4. 10. 8. 26.
Administrasjonsutvalget
Kommunaltråd for funksjonshemmede 1. 19. 31. 6. 4. 22.
Eldrerådet 1. 19. 31. 6. 4. 22.
Ungdomsrådet 31. 18. 30. 5. 3. 21.
Kontrollutvalget

* Årsberetning og regnskap behandles i hovedutvalgene 23. april, formannskapet 24. april og kommunestyret 2. mai
** Økonomiplan og budsjett behandles i hovedutvalgene 26. november, formannskapet 27. november og kommunestyret 11. desember (dagmøte)

Møtestart FSK Kl. 09:00
Møtestart NMK Kl. 10:00
Møtestart KOP og HOS Kl. 18:00
Møtestart KST Kl. 18:00
Møtestart KFH Kl. 15:00
Møtestart ELD Kl. 18:00
Møtestart UNG Kl. 17:00
Møtestart Kontrollutvalg Kl. 18:00

Desembermøte i kommunestyret starter kl 11:00.
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Arkivsak-dok. 16/00242-6 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 27.11.2017 
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