
 

 

 

 

  Side    1 

Kontrollutvalget i Andebu kommune 
 
 

MØTEPROTOKOLL  
 
 
Dato:   27. oktober 2014, kl. 18.00 
Møtested: Herredshuset Andebu, formannskapssalen. 
 
 
DISSE MØTTE:    FORFALL: 
Frank Vik - Hansen, leder   Tale Haugan, medlem 
Jon-Henrik Grindlia, nestleder  Karin Engmark, medlem 
Kjell Sommerstad, medlem  Tonje Askjer Stokke, varamedlem 
Espen Lian, varamedem 
 
       
DESSUTEN MØTTE: 
Partner Siv Karlsen Moa, KPMG 
Daglig leder Linn Karlsvik, Sandefjord Distriktsrevisjon 
Rådgiver Gaute Hesjedal, VIKS 
 
 
MØTELEDER:  Frank Vik-Hansen 
 
Innkallingen ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00. 
Alle saker ble behandlet for åpne dører. 
 
 
SAKSNR. Sakstittel 
 
22/14  Godkjenning av protokoll fra møtet 08.10.14 

 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 08.10.14 godkjennes. 

 Enstemmig. 
   
23/14 Bestilling av undersøkelse – gjennomgang av prosjektplan for 
 "Undersøkelse av forholdene i byggesakene mellom Andebu 

kommune og Atle Slettingdalen" 
 Før behandling av saken startet informerte varamedlem Espen Lian om 

at en part i saken er deleier av firmaet han jobber i. Saken ble diskutert 
og det kom ikke fram andre eventuelle særegne forhold som kunne ha 
betydning. Et enstemmig utvalg vurderte at Espen Lian var habil til å 
delta i behandlingen av saken. Habilitetsspørsmålet var på forhånd tatt 
opp med leder og sekretariat. 

 



 

 

 

 

  Side    2 

Partner i KPMG Siv Karlsen Moa orientert om prosjektplanen og hvilke 
vurderinger KPMG har gjort for å kunne løse oppdraget. Saken ble 
diskutert og det ble presisert at undersøkelsene vil fokusere på 
saksbehandlingen i begge sakene Slettingdalen har henvendt seg om.  

 
 Vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller undersøkelse i tråd med prosjektplan og 
fremdriftsplan fra KPMG datert 23.10.14. Prosjektet gjennomføres i 
henhold til kostnaden slik den fremgår av prosjektplanen. Ferdig rapport 
med rådmannens uttalelse oversendes sekretariatet (VIKS) innen 20. 
november.  
Enstemmig 

 
24/14 Eventuelt 

• Neste møte som er planlagt 19. november, flyttes til 3. desember 
2014. 

 
 
Møtet ble hevet kl. 19.15. 
 
 
 
Merk: neste møte er 3. desember 2014.  
 
 
Revetal, 28. oktober 2014 

for leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Frank Vik - Hansen 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal (sign) 

Rådgiver VIKS 
 
 
Sendt til: 
Medlemmer og varamedlemmer 
Ordfører  
Rådmann 
Sandefjord Distriktsrevisjon 


