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Kontrollutvalget i Re kommune 
 

Møteprotokoll  
 

 
Møtetid: 23. mars 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: 
Thorvald Hillestad, ordfører Re (tilstede i sak 08/15 – tom. 09/15) 
Trond Wifstad, rådmann Re (tilstede i sak 08/15 – tom. 09/15) 
Linn Therese Bekken, daglig leder VKR 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor VKR (tilstede i sak 08/15 – tom. 09/15) 
Gaute Hesjedal, rådgiver i VIKS 
 
Møteleder: Frode Hestnes, leder 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet satt kl. 18.00. 
Sak 11/15 ble vedtatt behandlet for lukkede dører. 
 
 
Saksliste: 
08/15  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 21.01.15. 

 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 21.01.15 godkjennes. 
Enstemmig 
     

09/15  Granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde 
 Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen gjennomgikk rapportens funn og 

anbefalinger og svarte på spørsmål fra utvalget. Ordfører og rådmann 
gav sine kommentarer til rapporten og besvarte spørsmål. Flere 
problemstillinger ble drøftet, deriblant spørsmål om hvilke kriterier som 
må være tilstede for å sette krisestab, informasjon til innbyggerne, 
generell sikkerhet ved næringsområder herunder tilgang på slukkevann 
og loggføring av hendelser. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget viser til rapporten «Granskning av hendelsen på 
Linnestad næringsområde» og slutter seg til revisors konklusjoner og 
anbefalinger. Kontrollutvalget mener rapportens vurderinger og 
konklusjoner er av en slik alvorlighetsgrad at det er nødvendig at 
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administrasjonen raskt iverksetter anbefalte tiltak og krav som stilles til 
kommunen i lov og forskrift.  

 
Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen om 
hvordan rapporten er fulgt opp innen 10. september 2015.  

 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors 
rapport «Granskning av hendelsen på Linnestad næringsområde». 
Kommunestyret mener rapportens vurderinger og konklusjoner er av en 
slik alvorlighetsgrad at det er nødvendig at administrasjonen raskt 
iverksetter anbefalte tiltak og krav som stilles til kommunen i lov og 
forskrift.  

 
Rådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
rapporten er fulgt opp innen 10. September 2015. 
 

10/15 Revisor orienterer – løpende revisjon 
Daglig leder i VKR, Linn Therese Bekken, informerte om at Vestfold 
kommunerevisjon vil inngå en samarbeidsavtale med Telemark 
Kommunerevisjon, Buskerud Kommunerevisjon og Sandefjord 
Distriktsrevisjon. 

 Det ble også informert om at årsregnskapet for Re kommune forventes 
å foreligge ferdig revidert i tråd med gjeldende frister. 

  
Vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering.  

 
11/15 Rapport fra fylkesmannens tilsyn ved barneverntjenesten 
 Unntatt offentlighet offl. § 13 jf. fvl. § 13  
 Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet før behandling av saken jfr. koml. 

§ 31 nr. 4. 
 

Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: 
Fylkesmannens "Sluttrapport - klage – barneverntjenesten i Re 
kommune" og administrasjonens tilbakemelding på rapporten tas til 
etterretning.  
 
Kontrollutvalget vil på generelt grunnlag vurdere å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon i barneverntjenesten. 
 

12/15 Prosjektplan til forvaltningsprosjekt: Barnevern 
 Saken ble diskutert. 
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Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon "Gjennomgang av 
barneverntjenesten – kvalitet, ressursbruk og forebyggende tiltak" i tråd 
med fremlagte prosjektplan. 
 
Ferdig rapport sendes sekretariatet innen 31. januar 2016. Kostnadene 
dekkes av budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon. 

 
 
13/15 Eventuelt 

• Kontrollutvalgets nestleder, Harald Solberg, etterspurte sak fra 
kommunestyret hvor kontrollutvalget bes undersøke saksforholdene 
knyttet til bygging av Skjeggestadåsen barnehage. 

• Nestleder ba om at sak vedrørende vedlikehold av eiendom som har 
vært behandlet i kontrollutvalget flere ganger tidligere følges opp. 

• Medlem Karl Anders Bråten opplyste om at han til sommeren vil 
gjøre enkelte vaktmesteroppdrag for kommunen. 

 
Møtet ble hevet kl. 19.40. 
 
Neste møte: 19. mai 2015 kl. 18.00. 
 
Revetal, 24.03.2015. 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Frode Hestnes 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal (sign) 
rådgiver 

Protokoll sendes:  
Medlemmer 
Varamedlemmer 
Ordfører 
Rådmann 
Vestfold Kommunerevisjon 

 


