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Kontrollutvalget i Sande kommune 
 
Møteprotokoll  
 
Møtetid: 20.november 2014  kl. 18.00 
Møtested: Møterom Klippan, rådhuset 
 
 

Disse møtte:     Forfall: 
Tone Helgesen, leder  
Paul K. Gregersen, nestleder    
Jan Fredrik Vogt, medlem 
Ole Danielsen, medlem 
Tone Bahus Rødningen, medlem  
 
Dessuten møtte: 
Olav Grande, rådmann Sande (sak 34/14- 39/14) 
Cecilie Halvorsen, virksomhetsleder (sak 35/14 og 39/14) 
Siv Janne Natvig Skeide, revisor BKR (sak 32/14- 40/14) 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 
Møteleder:  Tone Helgesen 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00. 
Kontrollutvalget vedtok å behandle sak 35/14 og sak 39/14 først i møtet. 
 
Saksliste: 
32/14  Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.09.2014 

 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 25.september 2014 godkjennes. 

 
33/14 Eierskapskontroll/undersøkelse av Sande Produkter AS 

Revisor orienterte om hovedpunkter i rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget har behandlet eierskapskontroll/undersøkelse av Sande 
Produkter AS og slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding i løpet av 1.halvår 2015 
om oppfølging av rapporten. 
 
Saken oversendes kommunestyret. 
 

 
34/14 Forvaltningsprosjektet «Oppfølging av kommunestyrevedtak»- 

revisor orienterer om status. 
 Revisor orienterte om status i arbeidet og opplyste at rapporten snart 

var ferdig. 
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   Rapporten framlegges på første møte i kontrollutvalget i 2015. 
 

   Vedtak: 
   Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 
35/14    Dokumenthåndtering i Sande kommune 

Rådmann og virksomhetsleder ga en redegjørelse og svarte på    
spørsmål. Kontrollutvalget stilte bl.a. spørsmål om hvorfor dokumentet  
«Arkiv – dokumenthåndtering  i Sande» fra 2012 ikke tidligere var 
framlagt for kontrollutvalget. Utvalgte pekte på at dokumentet 
«Arkivlov (Sandes ivaretakelse av arkivloven)» ikke var 
tilfredsstillende. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget finner ikke administrasjonens redegjørelse 
tilfredsstillende og ber om ny statusrapport til neste møte. De 
opplæringstiltak som det er redegjort for muntlig, bes dokumentert. 

 
36/14 Rutiner for oppfølging av misligheter og/eller straffbare forhold 

Rådmannen orienterte om saken og svarte på spørsmål. Han 
opplyste at han vil legge fram en sak for administrasjonsutvalget på 
nyåret 2015 med forslag til rutiner på dette området. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rutinene så snart de er endelig 
vedtatt. 
 

37/14 Hvordan forebygge korrupsjon? 
Rådmannen redegjorde for hva som finnes av rutiner i dag og svarte 
på spørsmål. Han opplyste at han vil legge fram en sak for 
administrasjonsutvalget på nyåret 2015 om kommunens arbeid med å 
forebygge korrupsjon.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunens varslingsrutiner blir revidert i 
forbindelse med den gjennomgangen rådmannen har bebudet på 
nyåret. 

 
38/14 Praktiseringen av offentlighetsloven i Sande kommune 
 Saken ble diskutert og rådmannen ga en kort redegjørelse. 
 
 Vedtak: 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra ordføreren på neste møte 
om kommunens praktisering av åpne og lukkede møter i politiske 
utvalg og offentlighet/meroffentlighet i Sande kommune. 
 
 



 

 

Postadresse:  Telefon:  E-post/web:  Org.nr: 
Revetalgata 10  45 22 22 28  post@viksre.no  987 665 483 
3174 Revetal     www.viksre.no    

 

3

 
39/14 Revisor orienterer 

Revisor orienterte om bakgrunnen for nummerert brev nr.14 fra 
Buskerud kommunerevisjon IKS datert 18.11.2014 hvor det bl.a. 
uttales at ressurssituasjonen på lønnsområdet synes kritisk både med 
tanke på ajourhold av lønnsområdet og det nært forestående 
årsoppgjøret. 
 
Rådmannen og virksomhetsleder orienterte om saken og svarte på 
spørsmål. Innføringen av nytt lønnssystem har skapt en rekke 
problemer som ikke var forutsatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ser svært alvorlig på situasjonen på lønnsområdet, jfr. 
nummerert brev nr.14 fra Buskerud kommunerevisjon IKS datert 
18.11.2014. 
 
Kontrollutvalget understreker rådmannens ansvar for å iverksette 
nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for 
en forsvarlig utførelse av kommunens oppgaver på lønnsområdet. 
 
Saken oversendes kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget ber om at utvalgets leder får anledning til å orientere 
kommunestyret på førstkommende møte. 

 
40/14 Forslag til prosjektplan for forvaltningsprosjektet «Anskaffelser i 

Sande kommune» 
 Revisor gjennomgikk forslag til prosjektplan med problemstillinger. 
 
 Vedtak: 
 Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til prosjektplan for 

forvaltningsprosjektet «Anskaffelser i Sande kommune» med 
følgende problemstilling/delproblemstillinger: 

 
 

Følger Sande kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige 
anskaffelser med tanke på: 

• kunngjøring/utlysning og konkurransegrunnlag 
• evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og 

kvalifikasjonskriterier 

• krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og 
mva) 

• eventuell avvisning av tilbud 

• eventuelle forhandlinger 
• meddelelse av valgt tilbyder 

• kontraktsinngåelse 

• protokollførsel og dokumentasjon 
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        Anslått timeforbruk for prosjektet er ca 120 timer. Ferdig rapport,      
inkludert nødvendige høringsuttalelser, leveres sekretariatet 
medio oktober 2015 for behandling i kontrollutvalget 
26.november 2015. 

 
41/14  Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2015  
   
  Vedtak: 
 
  Møteplan for kontrollutvalget 2015: 

• 11.februar 

• 30.april 
• 22.oktober 

• 26.november 
 
42/14   Digital løsning for kontrollutvalget 
 
   Vedtak: 

Kontrollutvalget slutter seg til den foreslåtte nettbrettløsning og 
ber om at løsningen iverksettes så snart som mulig. 

 
43/14   Referater 
 
   Vedtak: 
   Referatsakene tas til orientering. 
    

Kontrollutvalget vedtar å melde på leder Tone Helgesen på 
kontrollutvalgskonferansen 2015. 

 
44/14   Eventuelt 
 
   Ingen saker. 

 
  
Alle vedtak var enstemmig. 
 
Møtet ble hevet kl.22.00. 
 
 
Revetal, 24.11.2014 
For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Tone Helgesen 
 
 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder 
 

Protokollen sendes til:  
Medlemmene 
Varamedlemmene 
Ordfører 
Rådmann 
Buskerud Kommunerevisjon 

 


