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Kontrollutvalget i Re kommune 
 

Møteprotokoll  
 

 
Møtetid: 25. september 2014, kl. 18.00 
Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen 
 
 
Disse møtte:      Forfall: 
Frode Hestnes, leder     Karl Anders Bråten, medlem 
Harald Solberg, nestleder      Ida Pernille Bugge, medlem 
Berit Sæthre, medlem 
Jan Jensen, vara        
Tone Stigen, vara 
 
 
Dessuten møtte: 
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. 
Sak 22/14 ble behandlet for lukkede dører. 
 
 
Saksliste: 
18/14  Godkjenning av protokoll fra forrige møte 24.04.14. 
   

 Vedtak: 
Protokoll fra møte 24.04.14 godkjennes. 
Enstemmig. 
     

19/14 Budsjett kontroll og tilsyn Re kommune 2015 
Revisor og sekretariatet orienterte om respektive budsjetter og besvarte 
spørsmål. Saken ble diskutert. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.007.200,- i 
budsjett 2015 til tilsyn og kontroll i Re kommune.  
 
Beløpet er fordelt slik: 
Revisjonstjenester totalt kr 725.200 med fordeling:     
Regnskapsrevisjon      kr   365.200 
Attestasjoner/revisjons bekreftelser   kr     70.000 
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll   kr   200.000 
Administrasjonskostnader vedr. revisjon   kr     90.000                                                
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Sekretariatstjenester fra VIKS    kr   157.000 
 
Drift av kontrollutvalget 
Møtegodtgjørelse      kr     60.000 
Andre driftsutgifter      kr     30.000 
Selskapskontroll, kjøp av andre tjenester  kr     35.000 
 
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre 
behandling. 
Enstemmig. 
 

20/14 Revisor orienterer 

• Revisor orienterte om at forvaltningsrevisjonsrapporten " Budsjett og 
økonomistyring med fokus på offentlige anskaffelser" er i rute og vil 
bli levert i henhold til planen innen 31.10.14. 

• Vestfold kommunerevisjon innfører nå Descartes som system for 
revisjon av kommunene. Systemet er bygget opp rundt risikobasert 
revisjon. 

• Det vil bli lagt fram revisjonsplan i neste møte. 
 

Vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
Enstemmig 

 
21/14  Omsorgsbygg – status 
 Saken ble diskutert. 
 

 Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte 26.11.14 for å 
oppsummere i forhold til omsorgsbyggprosjektet, gjennomføring og 
prosessen. 
Enstemmig. 

 
22/14 Post til kontrollutvalget – unntatt offtentlighet §13 off.lov, §13 

forv.lov 

• Henvendelse fra Benedicthe Lyngås 
 

Vedtak 
Kontrollutvalget vil avvente Fylkesmannens tilsynsrapport og vurderer 
videre oppfølging dersom fylkesmannens konklusjoner gir grunnlag for  
det. 
Enstemmig. 

 
23/14 Referatsaker 

• Rapport fra representantskapsmøte Vestfold Vann IKS 02.06.14 
• Svar fra KMD vedrørende kontrollutvalg i vertskommunesamarbeid 

• KS - nytt styrevervregister 

• Endringer i IKS-loven 
• Kontrollutvalgets rett til innsyn i tilsattes e-post 
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Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
Enstemmig. 

 
24/14 Eventuelt 

Kontrollutvalgsleder tok opp vedtak fra kommunestyret KST-067/14 
hvor kontrollutvalget bes granske hendelsen på Linnestad 
næringsområde, REVAC-saken. Saken ble diskutert. 
Revisor ble bedt om å lage forslag til en plan for gjennomføring av en 
granskning hvis formål skal være fokusert mot kommunens 
beredskapsplanlegging, ansvar og forbedringspotensial på området. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en plan for gjennomføring av en granskning i 
tråd med kommunestyrets vedtak i sak KST-67/14. Planen oversendes 
kontrollutvalget for godkjenning så snart den er utarbeidet. 
Enstemmig. 

 

 

 
 
Møtet ble hevet kl. 19.00. 
 
Neste møte: 26. november 2014 kl. 18.00. 
 
 
 
Revetal, 26.09.2014. 
For leder av kontrollutvalget i Re kommune, Frode Hestnes 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal (sign) 
rådgiver 

Protokoll sendes:  
Medlemmer 
Varamedlemmer 
Ordfører 
Rådmann 
Vestfold Kommunerevisjon 

 


