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Kontrollutvalget i Re kommune 
 

Møteprotokoll  
 

 
Møtetid: 20. august 2015, kl. 18.00 
Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen 
 
 
Disse møtte:      Forfall: 
Frode Hestnes, leder     Ida Pernille Bugge, medlem 
Harald Solberg, nestleder     
Karl Anders Bråten, medlem     
Berit Sæthre, medlem 
Tone Stigen, vara 
 
Dessuten møtte: 
Trond Wifstad, rådmann, Re kommune (sak 22/15 og 23/15)  
Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 
Gaute Hesjedal, rådgiver i VIKS 
 
Møteleder: Frode Hestnes, leder 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet satt kl. 18.00. 
 
 
Saksliste: 
22/15  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 28.05.15. 

 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 28.05.15 godkjennes. 
Enstemmig. 
     

23/15  Oppfølging av rapport: 
 Granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde 

Rådmannen informerte om hva administrasjonen har jobbet med siden 
brannen på Linnestad med utgangspunkt i granskningsrapporten og 
dens anbefalinger. Re kommune har tatt kontakt med Horten kommune 
for informasjon og læring innen beredskap og krisehåndtering. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens tilbakemelding på hvordan 
granskningen av hendelsen på Linnestad næringsområde er fulgt opp. 
Utvalget vurderer det som positivt at det prioriteres ressurser og 
etableres et mer systematisert opplegg for å ivareta kommunens 
beredskap ved kriser og uønskede hendelser.  

 
Kontrollutvalget vil i løpet av kommende valgperiode be om en 
orientering fra rådmannen om hvordan beredskapsarbeidet fungerer. 
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Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og er  
tilfreds med hvordan granskningen av hendelsen på Linnestad 
næringsområde er fulgt opp av administrasjonen. 

 Enstemmig 
 

24/15 Revisor orienterer 
 Revisor informerte om at de jobber med plan for regnskapsrevisjon. 

Videre ble de informert om at samarbeid med Buskerud 
kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon nå er formalisert og 
avtalen signert.  

 
 Vedtak: 

Revisors informasjon tas til orientering. 
 
25/15  Innspill til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
  Saken ble diskutert. 
 

Vedtak: 
 Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
vedtatt i 2012, og peker på de foreslåtte forvaltningsprosjektene som 
ikke er blitt gjennomført i inneværende periode. 

 
26/15  Referatsaker 

- KS-sak 48.15 Skjeggestadåsen barnehage 
 

Vedatk: 
 Referatsaken tas til orientering. 

 
27/15 Post til utvalget 

• Brev fra styret i stiftelsen Konvallstien 4 og 6, 11.08.15 
 
Kontrollutvalget videresender saken til kommunestyret som henstilles 
om å gjøre nødvendige grep for å bistå de kommunalt oppnevnte 
styremedlemmene for å sikre en ryddig avklaring i forhold til stiftelsen 
og eventuell videre drift. 

 
Det anbefales at kommunen er oppmerksom på denne type og lignende 
problemstillinger og at ansvarsforhold knyttet til ulike verv blir redegjort 
for i folkevalgtopplæringen. 
Enstemmig. 

 
28/15 Eventuelt 

Kontrollutvalgsleder takket alle parter for samarbeidet i denne perioden. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Postadresse:                         Telefon: post@viksre.no  Org.nr. 987 665 483 
Revetalgata 10                      45 22 22 28                    www.viksre.no 
3174 Reveta  

3

 
Møtet ble hevet kl. 19.00. 
 
 
Neste møte: 21. oktober 2015 kl. 18.00. 
 
Revetal, 24.08.2015. 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Frode Hestnes 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal (sign) 
rådgiver 

Protokoll sendes:  
Medlemmer 
Varamedlemmer 
Ordfører 
Rådmann 
Vestfold Kommunerevisjon 

 


