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Kontrollutvalget i Sande kommune 
 
Møteprotokoll  
 
Møtetid: 25.september 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: 
Siv Janne Skeide, revisor BKR 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS, sekretær 
 
Møteleder:  Tone Helgesen 
 
Før møtet gjennomførte kontrollutvalget et virksomhetsbesøk hos kommunens 
byggesaksenhet. Leder Tone Helgesen ga en oversikt over kontrollutvalgets 
oppgaver og rolle. Etter en kort innledning fra rådmannen, ga fagleder Berit Dahl og 
hennes medarbeidere en god og fyldig orientering om virksomheten og svarte på 
spørsmål.  
 
…………………………….. 
 
Innkallingen og saksliste ble godkjent og møtet ble satt kl. 18.00. 
 
 
Saksliste: 
23/14  Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.mai 2014 

 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 19.05.2014 godkjennes. 

 
24/14 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Sande kommune 

Revisor og daglig leder VIKS redegjorde kort for de respektive forslag til 
budsjett. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 847.083,- i 
budsjett for 2015 til tilsyn og kontroll i Sande kommune.  
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Revisjonstjenester totalt:      kr   571.000  
 
• Regnskapsrevisjon    kr  170.000 
• Forvaltningsrevisjon    kr 179.000                                       
• Andre tjenester    kr  222.000 
 
Sekretariatstjenester fra VIKS    kr  156.083 
 
Til kontrollutvalgets disposisjon:      
Kjøp av andre tjenester (eks. selskapskontroll ): kr   35.000 
Møtegodtgjørelse      kr   50.000 
Andre driftsutgifter      kr     35.000 
 
Sum tilsyn og kontroll     kr 847.083 
 
Saken oversendes formannskapet og kommunestyret for videre 
behandling. 
 

 
25/14 Regnskapsrevisjon 2013 – brev nr.13 til kontrollutvalget 
 Revisor gjennomgikk brev nr.13 og besvarte spørsmål. 

 
 Vedtak: 

Regnskapsrevisjon 2013 – brev nr.13 tas til orientering. 
 
26/14  Eierskapskontroll/undersøkelse av Sande Produkter AS – revisor 

orienterer om status 
Revisor orienterte om status i arbeidet. Rapporten framlegges på neste 
møte i kontrollutvalget. 
 
Vedtak: 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 

27/14     Forvaltningsprosjektet «Oppfølging av kommunestyrevedtak» -
revisor orienterer om status. 

  Revisor ga en kort redegjørelse og forespeilte en mindre utsettelse.  
 
 Vedtak: 
 Revisors redegjørelse tas til orientering. 

 
 

28/14 Hvordan forebygge korrupsjon? 
 Saken ble diskutert. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på kommunens  

antikorrupsjonsarbeid framover. 
 
Vedtak: 
Rådmannen innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å redegjøre for 
hva kommunen har gjort og gjør for å forhindre korrupsjon. 
Kontrollutvalget ber om et skriftlig notat på forhånd. 
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29/14 Referatsaker 
  Referatsakene ble gjennomgått. 
 
  Vedtak: 
  Referatsakene tas til orientering. 

Når det gjelder referat fra møte med rådmannen 16.juni 2014, etterlyses 
en avklaring på elektroniske hjelpemidler til kontrollutvalget. 
   

30/14  Eventuelt 
 
1.Kontrollutvalget ber om bli satt på distribusjonslista for økonomi- og 
framdriftsrapportering for byggeprosjektet Selvik skole. 
2.Kontrollutvalget ber om å få tilsendt sluttregnskap for gang- og 
sykkelvegprosjektet Galleberg skole – Salongåsen når det foreligger. 
3.Kontrollutvalget ber sekretariatet sette praktiseringen av 
offentlighetsloven i Sande kommune på sakskartet til neste møte, jfr. 
lederartikkel i Sande Avis 25.septemer 2014.  

 
 
 
 
Alle vedtak ble fattet enstemmig.  

 
 
Møtet ble hevet kl. 20.10. 
 
Neste møte: 20.november 2014. 
 
 
Revetal 26.09.14 
For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Tone Helgesen 
 
 
 
 
Orrvar Dalby 
 
 

Protokollen sendes til:  
Medlemmene 
Varamedlemmene 
Ordfører 
Rådmann 
Buskerud Kommunerevisjon 

 


