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Kontrollutvalget i Sande kommune 
 
Møteprotokoll  
 
Møtetid 24.08.2015 kl. 18.00 
Møtested: Sandetun 
 
 

Disse møtte:     Forfall: 
Paul K. Gregersen, nestleder   Tone Helgesen, leder 
Jan Fredrik Vogt, medlem   Ole Danielsen 
Tone Bahus Rødningen, medlem 
Ole Kristian Gundesø, varamedlem 
 
Dessuten møtte: 
Cecilie Halvorsen, leder administrasjonsenheten, sak 19/15 
Havva Adiyaman, regnskapsrevisor Buskerud kommunerevisjon IKS 
Inger Anne Fredriksen, daglig leder Buskerud kommunerevisjon IKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS, sekretær 
 
Møteleder: Paul K. Gregersen 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00. 
 
Før møtet foretok kontrollutvalget et virksomhetsbesøk på Sandetun. Fungerende 
leder i kontrollutvalget Paul Gregersen ga innledningsvis en kort redegjørelse om 
kontrollutvalget og bakgrunnen for virksomhetsbesøket  
 
Deretter ga kommunalsjef Fritz Solhaug, konst. virksomhetsleder Solveig Russel 
Roberts, plasstillitsvalgt Monika Langstrand og hovedtillitsvalgt Monica Freberg åpne 
og grundige orienteringer og svarte på spørsmål. Situasjonen på virksomheten etter 
omorganiseringen var et sentralt tema. Etter en tung og vanskelig periode, synes det 
som situasjonen sakte, men sikkert, beveger seg i riktig retning. Etter orienteringen 
fikk kontrollutvalget en omvisning på de forskjellige enhetene på Sandetun. 
Virksomhetsbesøket ga kontrollutvalget god og viktig innsikt i virksomhetens 
utfordringer og hvorledes det arbeides med å løse disse. 
 
 
Saksliste: 
18/15  Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20.april 2015 

 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 20.04.2015 godkjennes. 

 
19/15 Statusrapport for lønnsområdet i Sande kommune 

 
Leder for administrasjonsenheten Cecilie Halvorsen møtte for 
rådmannen. Hun ga en redegjørelse basert på den skriftlige 
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redegjørelsen som var utsendt til kontrollutvalget før møtet. I tillegg 
svarte hun på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Vedtak: 

 Kontrollutvalget har i møte 24.august 2015 fått både en skriftlig og 
muntlig redegjørelse for situasjonen på lønnsområdet.  

 
På bakgrunn av redegjørelsen, samt nummerert brev nr.16 fra 
Buskerud Kommunerevisjon IKS, konstaterer kontrollutvalget at det 
fortsatt er store utfordringer som ikke er løst. Kontrollutvalget er bl.a. 
gjort kjent med at de månedlige lønnskjøringene nå går rimelig greit, og 
at innmelding til statlige myndigheter er iverksatt, men at de manglende 
avstemminger ift. regnskapet for 2014, fortsatt ikke er utført.  
 
Kontrollutvalget vil på nytt uttrykke sterk bekymring for situasjonen. 
Kontrollutvalget er gjort kjent med at fagleder regnskap har sluttet og 
dette forsterker utvalgets bekymring for totalsituasjonen på lønn- og 
regnskapsområdet.  
 
Kontrollutvalget beklager at rådmannen ikke selv fant grunn til å 
prioritere å møte, på tross av at han var innkalt. 

 
20/15  Regnskapsrevisjon 2014 – nummerert brev nr.16 til 

kontrollutvalget 
 Revisjonen redegjorde for hovedinnholdet i dokumentet og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. 
 

 Vedtak: 
Nummerert brev nr.16 vedrørende regnskapsrevisjon 2014 fra 
Buskerud kommunerevisjon datert 1.juli 2015 tas til orientering. 

 
21/15 Innspill til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon  

Revisor orienterte om opplegget for utarbeidelsen av overordnet 
analyse, herunder maler, risikoanalyser og vesentlighet. Videre ble 
resultatene fra spørreundersøkelsen kort kommentert. 
 
Revisor noterte innspillene fra kontrollutvalget. 

   
22/15  Referater 

• Statusrapport nr.3 – Selvik skole 
• Statusrapport nr.4 – Selvik skole 

• Statusrapport nr.5 – Selvik skole 

• K-sak 36/15 – søknad om tilleggsbevilgning til gjennomgang av 
selvkostberegning i Sande kommune 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
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23/15  Eventuelt 

Jan Fredrik Vogt pekte på behovet for å klargjøre hva som er politiske 
møter i kommunelovens forstand, og at det kunne være hensiktsmessig 
at dette ble tatt opp i forbindelse med folkevalgtopplæringen. 

 
Alle vedtak ble fattet enstemmig.  
 

Fungerende leder Paul Gregersen avrundet møtet med å takke medlemmene, 
revisjonen og sekretariatet for godt samarbeid i denne valgperioden. 

 
 
Møtet ble hevet kl. 20.00 
 
Revetal 26.08.2015 
 
For nestleder av kontrollutvalget i Sande kommune, Paul K.Gregersen 
 
 
 
 
Orrvar Dalby 
sekretær 
 
 

Protokollen sendes til:  
Medlemmene 
Varamedlemmene 
Ordfører 
Rådmann 
Buskerud Kommunerevisjon 

 


