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SAK 1/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
19.11.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 19.11.2018. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 19.11.2018 kl. 17:00 
Sted: Revåveien 38 (Hjemmesykepleiens kontorer, overfor Rema 

1000) 
Arkivsak: 18/00004 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder  

Paul Gregersen, nestleder  
Freddy Vogt, medlem 
Kristine Flåtten, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Steinar Stevning Hole 

  
Forfall:  Ingen  
 
Ikke møtt:  
 

 
Siv Mette Moa, medlem 

Andre: Helge Skarstad, avdelingsleder økonomi NAV 
Holmestrand/Sande, sak 33/18 – 34/18 
Frode Hegstad Christoffersen, forvaltningsrevisor Buskerud 
kommunerevisjon  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

 
Møteleder:  
 

 
Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet 

Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

33/18 
18/00004-
35 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
17.09.2018 

3 

34/18 18/00038-5 
Orientering om økonomisk sosialhjelp og 
sammenslåingen av NAV-kontorene i Sande og 
Holmestrand 

3 

35/18 
18/00065-
11 

Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Økonomisk sosialhjelp" 

4 
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36/18 
16/00195-
42 

Tilbakemelding fra administrasjonen på oppfølgingen 
av rapporten "Psykisk helse og rusomsorg" 

4 

37/18 18/00140-1 Møteplan 2019 5 

38/18 
18/00036-
20 

Referatsaker 19.11.2018 6 

39/18 
18/00056-
18 

Eventuelt 19.11.2018 6 

    

 
 
I forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble det avholdt et virksomhetsbesøk 
hos hjemmesykepleien i Sande kommune. Fra kl. 17:00 og frem til møtestart fikk 
kontrollutvalget en omvisning i hjemmesykepleiens lokaler og en orientering av 
Susanne Wollasch, virksomhetsleder for Sandetun Pleie og Rehabilitering, sykehjem 
og hjemmetjenesten. Kontrollutvalget fikk blant annet informasjon om organiseringen, 
hjemmesykepleiens oppgaver, pågående prosjekter, samarbeidet med 
velferdsteknologi-teamet og økonomi. Kontrollutvalget sa seg godt fornøyd med 
orienteringen.  
 
Det ordinære kontrollutvalgsmøtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen merknader til 
innkalling og saksliste.  
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Saker til behandling 

33/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 19.11.2018 33/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018 godkjennes.  
[Lagre]  
 
 

34/18 Orientering om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av 
NAV-kontorene i Sande og Holmestrand 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 19.11.2018 34/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonens informasjon om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av 
NAV-kontorene i Holmestrand og Sande tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Helge Skarstad, avdelingsleder økonomi NAV Holmestrand/Sande, orienterte 
kontrollutvalget om sammenligningen av NAV-kontorene i Hof, Holmestrand og 
Sande, samt økonomisk sosialhjelp. De utfordringene som har oppstått i forbindelse 
med sammenslåingen og hvordan man jobber med økonomisk sosialhjelp ble særlig 
kommentert. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig.  
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Vedtak  
Administrasjonens informasjon om økonomisk sosialhjelp og sammenslåingen av 
NAV-kontorene i Holmestrand og Sande tas til orientering.  
[Lagre]  
 
 
 

35/18 Veien videre for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Økonomisk 
sosialhjelp" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 19.11.2018 35/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte den bestilte forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomisk 
sosialhjelp». Revisor supplerte med informasjon og besvarte kontrollutvalgets 
spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk 
sosialhjelp» i sak 13/18 og ber Buskerud kommunerevisjon levere prosjektet som 
bestilt. Ferdig rapport med rådmannens uttalelse leveres sekretariatet innen 
07.05.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 20.05.2018.  
[Lagre]  
 
 
 

36/18 Tilbakemelding fra administrasjonen på oppfølgingen av 
rapporten "Psykisk helse og rusomsorg" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 19.11.2018 36/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Tilbakemeldingen fra administrasjonen om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering.  
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Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte den oversendte tilbakemeldingen om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg». Revisor kommenterte 
tilbakemeldingen og besvarte kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Tilbakemeldingen fra administrasjonen om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» tas til orientering.  
[Lagre]  
 
 
 

37/18 Møteplan 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 19.11.2018 37/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Følgende møteplan for 2019 vedtas:  
 
Tirsdag 22. januar 2019 
Mandag 1. april 2019 
Mandag 20. mai 2019 
Mandag 23. september 2019 
Mandag 25. november 2019 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte forslaget til møteplan. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Følgende møteplan for 2019 vedtas:  
 
Tirsdag 22. januar 2019 
Mandag 1. april 2019 
Mandag 20. mai 2019 
Mandag 23. september 2019 
Mandag 25. november 2019 
[Lagre]  
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38/18 Referatsaker 19.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 19.11.2018 38/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble behandlet:  
 

1. Oversikt over budsjett og faktiske kostnader 2015-2019 
Buskerud kommunerevisjon v/ daglig leder Inger Anne Fredriksen oversendte i 
forkant av kontrollutvalgsmøtet utfyllende informasjon til tallene som fremkom i 
oversikten over budsjett og faktiske kostnader 2015-2019. Informasjonen ble 
oversendt kontrollutvalgsmedlemmene i forkant av møtet, og det fremgår at 
avvikene fra budsjettet skyldes tilleggsbevilgninger og tilleggsfakturering 
knyttet til særskilte forespørsler fra kommunen. Kontrollutvalget kommenterte 
saken.  
 

2. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 
Sekretariatet informerte kort om kontrollutvalgskonferansen og påmeldingen til 
denne.  

 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 

39/18 Eventuelt 19.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 19.11.2018 39/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
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Møtebehandling 
1. Kommunens oppfølging av Trysilhus 

Kontrollutvalgsmedlemmene fikk i forkant av møtet oversendt informasjon fra 
Anitra Fossum, virksomhetsleder plan, byggesak og landbruk i Holmestrand 
og Sande kommune, vedrørende kommunens oppfølging av Trysilhus. Saken 
har også vært omtalt i media. Kontrollutvalgsleder informerte kort om saken, 
og kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget ønsker en orientering om 
saken når kommunen har avsluttet sitt arbeid. 

 
2. Bestilling av prosjektplan  

Det ble tatt opp at kontrollutvalget bør vurdere å bestille en prosjektplan for et 
nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Kontrollutvalget diskuterte saken, og revisor 
besvarte kontrollutvalgets spørsmål.  

 
3. Publisering av kontrollutvalgets møter i Sande avis 

Det ble påpekt at kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 ikke var publisert i Sande 
avis, på tross av gjentatte meldinger til administrasjonen vedrørende dette. 
Det ble vist til vedtak i sak 32/18 – Eventuelt, og foreslått at man sender en 
melding til kommunestyret. Sekretariatet delte ut e-post fra rådmannen med 
forslag til rutine som skal sikre publisering. Kontrollutvalget og sekretariatet 
legger den foreslåtte rutinen til grunn.   

 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget tar den oversendte informasjonen vedrørende kommunens 
oppfølging av Trysilhus til orientering. Kontrollutvalget ber om å få en 
orientering fra administrasjonen når kommunen har avsluttet saken. 
 

2. Kontrollutvalget bestiller to alternative prosjektplaner fra Buskerud 
kommunerevisjon IKS for forvaltningsrevisjoner om følgende tema:  

 
a. Helse/omsorg; forvaltningsrevisjon innenfor medisinering og ernæring i 

sykehjem og/eller hjemmebasert omsorg 
b. Skole; elevenes psykososiale skolemiljø  

 
Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 09.01.2019, slik at den kan 
behandles i kontrollutvalgets møte 22.01.2019. 
 

3. Sekretariatet oversender på vegne av kontrollutvalget en melding til 
kommunestyret om at kontrollutvalgsmøtene ikke har blitt annonsert i 
lokalavisen på lik linje med øvrige politiske utvalg.  

[Lagre]  
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Kontrollutvalgsmøtet ble avsluttet kl. 19.45.  
 
Neste møte i kontrollutvalget i Sande er 22.01.2019 kl. 18.00.  
 
 
For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Aleksander Leet 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 19/00027-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 2/19 
ORIENTERING OM ULOVLIGHETSOPPFØLGING OG 
PROSJEKTRAPPORT OM OPPFØLGING AV 
FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGESAKSAVDELINGEN 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om ulovlighetsoppfølging og prosjektrapporten 
«Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» til orientering.  
 
 
Vedlegg:  

 Prosjektrapport – oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen 

 Prosjektplan 

 Brukerundersøkelse 2017 - oppsummering 

 Brukerundersøkelse 2017 - alle tall 
 

 
Saksframstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Byggesaksbehandling i Sande kommune» ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 14.11.2016 sak 33/16 og besvarte følgende 
problemstillinger:  
  

1. Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen/byggesaksavdelingen 
tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på 
byggesaksområdet? 

2. Foregår byggesaksbehandlingen i Sande i tråd med gjeldende lovverk? 
3. Dokumenteres det systematisk internkontroll innen området? 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak ved behandling av 
forvaltningsrevisjonsrapporten:   
 

«Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Byggesaksbehandling i Sande kommune» om å vurdere følgende: 

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig 
internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid. 
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 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og 
korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 
Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen innen 1.november 2017. 
 
I tillegg ber kontrollutvalget om å få en tilbakemelding på den forestående 
brukerundersøkelsen, så snart den foreligger, samt en orientering om arbeidet 
med ulovlighetsoppfølging» 

 
Kommunestyret ble samtidig anbefalt å fatte likelydende vedtak.  
 
Kontrollutvalget ble orientert muntlig om brukerundersøkelsen i møtet 08.05.2017, og 
om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet 27.11.2017.  
 
Rådmannen i Sande opplyste i forkant av møtet 27.11.2017 at «det løpet av første 
kvartal 2018 skal gjøres en gjennomgang av tiltak som er iverksatt eller vurderes 
iverksatt. I tillegg vil tiltak som har fått virke over noe tid bli vurdert/evaluert. Dette 
arbeidet blir sammenfattet i en rapport som oversendes kontrollutvalgssekretariatet.» 
Sekretariatet fikk 04.06.2018 oversendt prosjektrapport med vedlegg fra 
virksomhetsleder plan, byggesak og landbruk i Holmestrand og Sande kommune, 
Anitra Fossum, og denne ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018.  
 
Av prosjektrapporten går det frem at oppfølgingsprosjektet som ble vedtatt av 
kommunestyret har syv deler, og disse er omtalt i hvert sitt kapittel i 
prosjektrapporten. Sande kommune er i sammenslåingsprosess og en del av 
oppfølgingspunktene blir gjennomført i samråd med Holmestrand kommune, blant 
annet gjennom innarbeidelse i milepælsplanen for sammenslåingen. På bakgrunn av 
at en del av oppfølgingen som ble beskrevet i prosjektrapporten skulle bli ferdigstilt 
høsten 2018 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:  
 

Rådmannen inviteres til første kontrollutvalgsmøte i 2019 for å orientere om 
prosjektrapporten «Oppfølging av forvaltningsrevisjon av 
byggesaksavdelingen» og ulovlighetsoppfølging. 

 
På bakgrunn av spørsmål som ble stilt til rådmannen i møtet 17.09.2018 ble det også 
vedtatt at orienteringen skulle omfatte ulovlighetsoppfølging.  
 
Det er bekreftet at kommunalsjef teknisk, Svend Bergan Grane, og virksomhetsleder 
plan- og byggesak, Anitra Fossum, kommer til kontrollutvalgsmøtet 22.01.2019 for å 
orientere og svare på spørsmål fra utvalget.  
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PROSJEKTRAPPORT 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGESAKSBEHANDLINGEN 
 

INNLEDNING 
Buskerud Kommunerevisjon gjennomført høsten 2016 en forvaltningsrevisjon av 
byggesaksbehandlingen i Sande kommune. Rapporten Byggesaksbehandling i Sande kommune forelå 
i oktober 2016 og ble behandlet i kommunestyret i februar 2017. Ved samme anledning presenterte 
rådmannen et forslag til oppfølgingsprosjekt som fikk sin tilslutning av kommunestyret. Denne 
rapporten summerer opp oppfølgingsprosjektet.  
 

Politiske møter underveis i prosjektet 
Kontrollutvalget 26.04.2016 sak 17/16 prosjektplan godkjent 

Kontrollutvalget 14.11.2016 sak 33/16 revisjonsrapporten behandlet 

Kommunestyret 28.02.2017 sak 10/17 revisjonsrapporten behandlet, oppfølgingsprosjekt presentert 

Kontrollutvalget 08.05.2017 orientering om brukerundersøkelsen 

Hovedutvalget for næring, miljø og 
kommunalteknikk NMK 06.06.2017 

orientering om brukerundersøkelsen 

Kontrollutvalget 27.11.2017 sak 32/17 orientering om status i oppfølgingsprosjektet 

 

OM OPPFØLGINGSPROSJEKTET 
Mål fastsatt i prosjektplan  

Prosjektet skal følge opp de tre hovedanbefalingene fra revisjonsrapporten og den politiske 

behandlingen slik at omdømmet til kommunens byggesaksbehandling styrkes. 

Oppbygging 
Prosjektet tar utgangspunkt i forvaltningsrevisjonsrapporten. Rapporten viste at kvaliteten på 
byggesakstjenesten er god, og målet om å få en forvaltningstjeneste med høy kvalitet er nådd;  

Det er gjennomgående god kvalitet på saksbehandlingen med forholdsvis få feil/svakheter ut 
fra det utvalget saker vi har vurdert. Vår vurdering er at praksis for byggesaksbehandlingen i 
Sande kommune har en kvalitet som ikke avviker vesentlig fra kommuner generelt i andre 
halvår 2015. Vårt inntrykk ut fra gjennomgang i andre kommuner er en opplevelse at 
kvaliteten på området byggesak i Sande kommune kan være bedre enn 
«gjennomsnittskommunen» slik den fremstår for andre del av 2015. (pkt. 4.3.3) 

 
Revisjonsrapporten ga tre hovedanbefalinger for forbedring og utvikling av byggesaksbehandlingen:  

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig internkontroll/kvalitetssikring opp 
mot korrupsjonsforebyggende tiltak. 

 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende arbeid. 
 
Oppfølgingsprosjektet ble delt i syv deler som hver har fått sitt kapittel i denne rapporten. De syv 
delene bygger på anbefalingene fra revisor og er: 

1. Brukerundersøkelse 
2. Oppdatering av nettsider 
3. Kundeservice og veiledning 
4. Maler 
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5. Rutiner 
6. Kriterier for prinsipielle saker 
7. Evaluering 

 
Prosjektet er gjennomført ihht prosjektplan datert 15.02.2017. Virksomhetsleder har vært ansvarlig 
for gjennomføring av alle prosjektets deler. Byggesaksavdelingen har vært arbeidsgruppe.  
 

Kommunikasjon 
Prosjektplanen fastsatte 

Prosjektoppstart kommuniseres gjennom Sande avis, kommunens nettsider og facebook. 

Oppdateringer underveis. Dialogmøte arrangeres med Sande næringsråd ved 

prosjektoppstart. Løpende diskusjoner i byggesaksmøter og virksomhetsmøter for plan og 

byggesak. 

Følgende kommunikasjonstiltak er gjennomført: 

 Facebook, kommunens hjemmesider og Sande avis ble ifm brukerundersøkelsen.. 

 Dialogmøte møte Sande næringsråd underveis i brukerundersøkelsen. 

 Flere kontaktpunkter med politiske utvalg (se oversikt over). 

 Løpende diskusjoner ført i interne møter. 

 

DEL 1 BRUKERUNDERSØKELSE  
Hensikten med brukerundersøkelsen var at vi skal kunne følge med på kvalitetsutviklingen vår og 
hvordan brukerne opplever oss over tid. Forrige gang det ble gjennomført en undersøkelse, var i 
2014.  
 

Landsdekkende og velprøvd metode 
Metoden som ble benyttet, er utviklet av Kommuneforlaget og brukes av kommuner landet rundt. 
Kvalitetsverktøyet ble tatt i bruk i 2004 og revideres med jevne mellomrom. Undersøkelsen måler 
brukeropplevd kvalitet og er altså ikke forskning. Den gir et øyeblikksbilde, farges av hvem som har 
valgt å svare og må brukes med klokskap. Her er mer informasjon om metoden: Kvalitetskartlegging 
av kommunale tjenester. 
 

Målgruppe 
Målgruppen var alle som fikk vedtak i 2016, det vil si alle som enten fikk en tillatelse eller et avslag. 
Det samme ble gjort i 2014. Mottakerne ble plukket ut fra ESA med bakgrunn i gebyrgrunnlaget. 
Utvalget fanget opp både ansvarlige søkere og tiltakshavere. Vi ble gjort oppmerksom på én mangel; 
en person hadde sluppet å betale gebyr og hadde derfor ikke kommet med i utsendingen. 
Vedkommende fikk undersøkelsen ettersendt. Samtidig sjekket vi om flere kunne være i samme 
kategori, men ingen ble oppdaget. Totalt antall som mottok undersøkelsen, var 136. 
 

Gjennomføring 
Undersøkelsen ble sendt ut på e-post 23. februar og lukket 27. mars. Teksten i e-posten var 
spesialskrevet, forklarte hvorfor de mottok undersøkelsen og oppfordret alle om å svare fyldig. For å 
forsikre oss om at utsendelsen ikke havnet i spamfilteret, foretok vi stikkprøver. Alle svar er 
behandlet anonymt.  
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Svarfristen ble oppgitt å være to uker. Teksten var spesialskrevet for å få flest mulig til å svare. 
Ansvarlige søkere ble oppfordret til å svare i samarbeid med tiltakshaver. Rett før fristen gikk ut, ble 
det sendt ut påminnelse. Enda en påminnelse gikk ut før undersøkelsen ble endelig lukket. 
 
Mens undersøkelsen pågikk deltok kommunalsjef og virksomhetsleder i et styremøte hos Sande 
næringsråd. Deres medlemmer og nettverk var ikke mottakere av undersøkelsen, men de sitter 
likevel med verdifull erfaring som vi ønsket å få innblikk i. Næringsrådet innhentet derfor 
synspunkter og konstruktive forslag fra sitt nettverk og videreformidlet til oss. Enkelte andre har 
sendt oss sine refleksjoner på e-post.  
 

Svarprosent 
Det var viktig å gjøre undersøkelsen kjent for å få høyest mulig svarprosent. Vi informerte derfor i 
flere kanaler og ved flere anledninger, se underkapitlet Kommunikasjon. Vi var også i kontakt med 
Kommunenes sentralforbund KS, som har laget undersøkelsen, for å få råd om hvordan vi kunne få 
opp svarprosenten. Det viste seg at vi hadde gjort det de mente man burde gjøre. KS har også 
forklart at disse undersøkelsene generelt har lav svarprosent, ofte fra tjue til drøyt femti prosent. Vi 
har nå en svarprosent på 29%. Dette er hensyntatt i underkapitlet Spørsmål og resultater.  
 

Spørsmål og resultater 
Mottakerne av undersøkelsen fikk spørsmål innen seks hovedkategorier. I figuren under vises 

gjennomsnittlig skår hhv i Sande og på landsbasis innenfor kategoriene. I hver kategori var det flere 

underspørsmål (sk. 

indikatorer). 

Medianverdien for 

svarene på 

underspørsmålene 

fremgår av vedlegget 

Brukerundersøkelse 2017 

oppsummering 1 

Brukerundersøkelse 2017 

oppsummering tilsvarer 

presentasjon i 

Kontrollutvalget og NMK i 

hhv mai og juni 2017. Her 

er Sande sammenlignet 

med Norge 2016 

ettersom 2017-tallene 

ikke forelå. I vedlegget 

Brukerundersøkelse 2017 

alle tall kan man se 

sammenligning med 

Norge 2017. 

Skåren i Sande ligger signifikant under landsskåren. Den lave svarprosenten tilsier at dette ikke uten 

videre gjengir flertallets oppfatning.  

                                                           
1 I Brukerundersøkelse 2017 oppsummering er vårt resultat sammenlignet med Norge 2016 ettersom 2017-tall 
ikke forelå. 
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Brukerundersøkelsen må ses som en «temperaturmåler» som kun et stykke på vei indikerer hva som 

må utvikles videre innen tjenesteområdet. 

17 respondenter hadde lagt igjen kommentarer. En del av kommentarene tok opp forholdsvis like 

forhold. Dette ble lagt til grunn for videre diskusjon i faggruppa omkring arbeidsformer og 

kundeservice, se kapittel 3. 

Kommunikasjon 
Før vi sendte ut undersøkelsen, 
hadde vi annonse om den i Sande 
avis, og virksomhetsleder fortalte 
om undersøkelsen i et intervju i 
avisen. Vi la ut nyhetsartikkel på 
våre egne nettsider som vi delte på 
facebook. Mens undersøkelsen 
pågikk, ble den presentert for 
kommunestyret og omtalt på 
facebooksiden til Sande næringsråd. 
Det var også en kort artikkel i Sande 
avis med en påminnelse. 
Resultatene ble presentert for 
Kontrollutvalget i mai 2017 og NMK i 
juni 2017. Det ble også publisert på 
kommunens hjemmesider og i 
Sande avis. 

 

DEL 2 OPPDATERING AV NETTSIDER 
Hensikten var å gi brukerne lettforståelig informasjon og svar på vanlige spørsmål slik at de sjeldnere 
trenger å ta direktekontakt med kommunen. De nye sidene ble publisert i mai og ligger lett 
tilgjengelig i informasjonsstrukturen på kommunens nettsted 
 
Alle artiklene om byggesak er nyskrevne. Antall artikler er vesentlig økt sammenlignet med tidligere 
nettsider. Veiledningsmateriell som før ikke lå på nett, ligger nå tilgjengelig for alle. 
 
Det er lagt vekt på mest mulig enkelt språk. Det var ikke et mål å gi uttømmende informasjon 
ettersom det ville gitt for lange og lite leservennlige artikler. I de tilfellene det var behov for å gå mer 
i dybden, ble stoff delt i flere nivåer slik at man må klikke seg videre inn i strukturen.  
 

DEL 3 KUNDESERVICE OG VEILEDNING  
Hensikten har vært å forbedre kundeservicen og veiledningsarbeidet vårt samt videreutvikle de 
delene av arbeidet som fungerer godt.  
 
Viktig grunnlag for denne delen av oppfølgingsprosjektet var disse inntrykkene fra 
brukerundersøkelsen: 

 Høy tilfredshet med servicekontor og muligheten for timeavtale. 

 Opplevd forutsigbarhet og pålitelighet må forbedres. 

 Arbeid med tilgjengelighet og informasjon videreføres. 
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Sentrale tema som har vært diskutert løpende i fagmøter er kommunens veiledningsplikt, 
forventninger hos og til profesjonell, ansvarlige søkere, samt betydningen av å veilede ikke-
profesjonell søkere godt.  
 
Følgende tiltak er iverksatt først og fremst med tanke på de ikke-profesjonelle: 

 Fyldigere utsendelse etter første kontakt med servicekontoret.  

 Sjekklister for søknader utviklet og lagt på nett. 

 Tydeligere forventningsavklaring i forhåndskonferanse. 

 Korte, interne frister for første gjennomgang av søknader og utsending av første mangelbrev. 

 Mangelbrev følges opp av telefon (gjelder ikke-profesjonelle) som ekstraservice.  
 
Betydningen av god service har vært fremhevet i stillingsintervjuer og i oppfølgingssamtaler ved alle  
nyansettelser i virksomheten. 
 

DEL 4 MALER  
Hensikten med å utvikle maler er å gjøre brev, skjema og standardmailer tydelige og lette å forstå. 
Underveis i prosjektperioden ble det klart at virksomheten skulle slås sammen med samme 
virksomhet i Holmestrand kommune. Arbeidet med utvikling av maler ble derfor forskjøvet til det 
kunne foregå felles med Holmestrand. Utvikling av maler m.m. ble innarbeidet i milepælsplanen for 
sammenslåingsarbeidet og skal være avsluttet i 2018. 
 

DEL 5 RUTINER 
Hensikten med å utvikle rutiner er å forebygge korrupsjon. Straks oppfølgingsprosjektet hadde 
startet innført vi en praksis som sikret at store saker og store utbyggere rullerer og fordeles på minst 
to saksbehandlere. Det gjelder både store, ansvarlige søkere og tiltakshavere. Det videre arbeidet 
med korrupsjonsforebyggende rutiner er innarbeidet i milepælsplanen for sammenslåingsarbeidet 
med Holmestrand og skal være avsluttet i 2018. 
 

DEL 6 KRITERIER FOR PRINSIPIELLE SAKER  
Hensikten er å utvikle kriterier som fastsetter hvilke saker som kan behandles av rådmann, og hvilke 
som skal til politisk behandling. Spørsmålet blir avklart når det lages felles delegasjonsreglement for 
nye Holmestrand kommune. 
 

DEL 7 EVALUERING 
Utviklingsarbeid er krevende å drive ved siden av løpende drift. Slik har situasjonen vært i dette 

prosjektet. Mens tjenesteområdet byggesak har arbeidet med oppfølgingsprosjektet, har vi hatt 

store endringer og utskiftninger blant ansatte, og mye ressurser er gått til å forberede 

kommunesammenslåing. Antall saker har vært høyt. Frister har vært overholdt. Tross dette har 

virksomheten maktet å følge opp revisjonsrapporten i godt monn.  

VEDLEGG 
1. Prosjektplan 

2. Brukerundersøkelse 2017 oppsummering 

3. Brukerundersøkelse 2017 alle tall 
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PROSJEKTPLAN FOR OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON AV 
BYGGESAKSBEHANDLINGEN 
Versjon pr 15. februar 2017 
 

BAKGRUNN 

Kommunens byggesaksbehandling har vært underlagt en forvaltningsrevisjon, jf rapporten 
Byggesaksbehandling i Sande kommune v/Buskerud Kommunerevisjon IKS, oktober 2016. 
Rapporten gir tre hovedanbefalinger for forbedring og utvikling av byggesaksbehandlingen:  

 Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

 Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig internkontroll/kvalitetssikring 
opp mot korrupsjonsforebyggende tiltak. 

 Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og korrupsjonsforebyggende arbeid. 

 

Kontrollutvalget sluttet seg i sak 33/16 til revisors anbefalinger. Utvalget ba om å få tilbakemelding 
om oppfølgingen av rapporten innen 1. november 2017. De ønsket også å bli orientert om en 
ønsket brukerundersøkelse så snart resultatet av den foreligger. 

MÅL 

Prosjektet skal følge opp de tre hovedanbefalingene fra revisjonsrapporten og den politiske 
behandlingen slik at omdømmet til kommunens byggesaksbehandling styrkes. 

ROLLER OG ANSVAR 

Prosjektleder: virksomhetsleder Anitra Fossum. 

Byggesaksavdelingen fungerer som referansegruppe. Enkeltpersoner trekkes inn ved behov. 

KOMMUNIKASJON 

Prosjektoppstart kommuniseres gjennom Sande avis, kommunens nettsider og facebook. 
Oppdateringer underveis. Dialogmøte arrangeres med Sande næringsråd ved prosjektoppstart. 
Løpende diskusjoner i byggesaksmøter og virksomhetsmøter for plan og byggesak. 

PROSJEKTPERIODE 

01.02.2017 - 01.02.2018. 

INNHOLD 

DEL 1 BRUKERUNDERSØKELSE  

Hensikt: Vi skal kunne følge med på kvalitetsutviklingen vår og hvordan brukerne opplever oss. 
Målgruppe er alle som fikk vedtak 2016. Metode er KS’ Kvalitetskartlegging av kommunale 
tjenester. Kommentarfelt skal benyttes. Kontrollutvalget orienteres om resultatet så snart det 
foreligger. Resultatet sammenlignes med tidligere undersøkelse. I januar 2018 sammenlignes det 
også med lignende undersøkelser gjort i landet for øvrig.  
Periode: 01.02.2017 - 15.01.2018 
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DEL 2 OPPDATERING AV NETTSIDER 

Hensikt: Folk skal finne lettforståelig informasjon, få besvart vanlige spørsmål og sjeldnere trenge 
å ta direktekontakt med kommunen. Samkjøres med kommunens felles nettsideprosjekt.  
Periode: 01.02.2017 - 01.05.2017 

 

DEL 3 KUNDESERVICE OG VEILEDNING  

Hensikt: Spille ansvarlig søker/tiltakshaver gode og legge til rette for smidig saksbehandling. 
Aktuelle tema er kommunens veiledningsplikt vs søker/tiltakshavers eget ansvar for å finne 
løsninger, kunnskapsdeling, tydelige signaler og språk. Temaene diskuteres i fag-
/virksomhetsmøter. Prosessen settes i gang etter at resultatet fra brukerundersøkelsen (se del 1) 
foreligger. 
Periode: oppstart når resultat fra brukerundersøkelsen foreligger - 01.10.2017 
 

DEL 4 MALER  

Hensikt: Gjøre brev, skjema og standardmailer tydelige og lette å forstå. Aktuelle 
forbedringsområder er språk, tone, struktur, omtale av privatrettslige forhold og informasjon om 
muligheten til å få dekket saksomkostninger. Eksempler fra andre kommuner benyttes. Justerte 
maler testes på brukere. 
Periode: oppstart når resultat fra brukerundersøkelsen foreligger - 01.07.2017 
 

DEL 5 RUTINER 

Hensikt: Forebygge korrupsjon ved å sikre at store saker/utbyggere rullerer og fordeles på minst to 
saksbehandlere. Vurdere evt andre korrupsjonsforebyggende tiltak. Rutiner oppdateres. 
Periode: 01.02.2017 – 01.04.2017 
 

DEL 6 KRITERIER FOR PRINSIPIELLE SAKER  

Hensikt: Utforme kriterier for hvilke saker som kan behandles av rådmann, og hvilke som skal til 
politisk behandling etter delegasjonsreglementet § 81. Kriteriene innarbeides i 
delegeringsreglement for ny, sammenslått kommune.  
Periode: avventes til nytt, felles delegasjonsreglement skal lages 
 

DEL 7 EVALUERING 

Periode: 01.12.2016-01.02.2018 
 

 
 
 
 
 
 

2. januar 2016 
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REVISJONSRAPPORTENS KONKLUSJON
o …gjennomgående god kvalitet på saksbehandlingen med forholdsvis få 

feil eller svakheter. 

o …kvaliteten kan være bedre «gjennomsnittskommunen». 

REVISJONSRAPPORTENS ANBEFALINGER
o Bedre system/rutiner for utvikling av kundeservice. 

o Utvikle/innføre nye maler og rutiner på området, da særlig 

internkontroll/kvalitetssikring opp mot korrupsjonsforebyggende arbeid.

o Opplæringstiltak, spesielt opp mot kundeservice og 

korrupsjonsforebyggende arbeid. 
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OPPFØLGINGSPROSJEKTETS DELER

o Brukerundersøkelse

o Nye nettsider med lett forståelig tekst og nyttige veiledninger

o Utvikle kundeservice og veiledningstjenester

o Enklere språk i brev, skjema og e-poster

o Styrke rutiner som forebygger korrupsjon

o Grenseoppgang for prinsipielle saker
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BRUKERUNDERSØKELSEN – utvalg og utsendelse

Metode utviklet av Kommunenes sentralforbund

o Sendt ut 23. februar - lukket 27. mars.

o Målgruppe: alle som fikk vedtak (avslag el. tillatelse i 2016) 

o 136 mottakere

o Plukket ut fra gebyrgrunnlaget

o Sendt med e-post

o Anonym behandling

o To uker svarfrist, men åpen i fire uker. To påminnelser.

Sande næringsråd innhentet erfaringer fra sitt nettverk
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BRUKERUNDERSØKELSEN – kommunikasjon

Før undersøkelsen

o Intervju med virksomhetsleder og annonse i Sande avis

o Kommunens nettsider og facebookprofil

Underveis

o To påminnelser

o Notis i Sande avis

o Informasjon i kommunestyret

o Sande næringsråds facebookprofil

o Diskutert på facebook av andre aktører

o Innhentet råd fra KS
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NØKKELTALL

31 kommuner gjennomførte undersøkelsen på landsbasis i 2014

11 kommuner gjennomførte undersøkelsen på landsbasis i 2016

år mottakere svar svarprosent antall kommentarer

2014 46 22 48 11

2017 136 40 29 17
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SPØRSMÅL INDIKATORER

Resultat for brukerne Hvor fornøyd er du med 

• forutsigbarheten i saksbehandlingen

• kvaliteten i saksbehandlingen

• faktisk saksbehandlingstid/svartid

Respektfull behandling I hvor stor grad synes du byggesakskontoret

• behandler deg med høflighet og respekt

• møter deg med vennlighet

• tar deg på alvor

Pålitelighet I hvor stor grad stoler du på at

• dine rettigheter som bruker blir ivaretatt

• byggesakskontoret holder hva de lover

Tilgjengelighet Hvor fornøyd er du med

• åpningstider for oppmøte på servicekontoret

• muligheten for timeavtale

• muligheten til å snakke med saksbehandler på telefon

Informasjon Hvor fornøyd er du med informasjon om 

• saksgangen som gjelder dine saker

• generelle retningslinjer for byggesaker

• hvilke tjenester byggesakskontoret kan yte

Helhetsvurdering Hvordan opplever du med byggesaksbehandlingen helhetlig sett
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RESULTAT FOR BRUKERNE
forutsigbarhet - kvalitet - saksbehandlingstid

Forutsigbarhet i saksbehandlingen: median 3

Kvalitet i saksbehandlingen: median 4

Faktisk saksbehandlingstid: median 3
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RESPEKTFULL BEHANDLING
høflighet - vennlighet - tar deg på alvor

Behandler deg med høflighet: median 5

Møter deg med vennlighet: median 5

Tar deg på alvor: median 5



2/19 Orientering om prosjektrapport om oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen - 19/00027-1 Orientering om prosjektrapport om oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen : Vedlegg 2_Brukerundersøkelse 2017 oppsummering

4,5

3,7

4,5

0 1 2 3 4 5 6

Norge 2016

Sande kommune 2017

Sande kommune 2014

PÅLITELIGHET
dine rettigheter ivaretas - holder hva vi lover

Dine rettigheter som bruker blir ivaretatt: median 4

Byggesakskontoret holder hva de lover: median 3,5
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TILGJENGELIGHET
åpningstid servicekontor - mulighet for timeavtale - telefon

Åpningstid for oppmøte på servicekontor: median 3

Åpningstid for oppmøte på servicekontor uten de åtte som svarte 0/vet ikke: 4,5

Muligheten for timeavtale: median 3

Muligheten for timeavtale uten de elleve som svarte 0/vet ikke: 4

Muligheten til å snakke med saksbehandler på telefon: median 3
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saksgang - generelle retningslinjer - våre tjenester

Saksgangen som gjelder dine saker: median 4

Generelle retningslinjer for byggesaker: median 3,5

Hvilke tjenester byggesakskontoret kan yte: median 3
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Helhetsvurdering: median 4
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BRUKERUNDERSØKELSEN – positive kommentarer 

opptrer i 8 av 17 kommentarer

o Ansatte opptatt av å gjøre god jobb.

o Bra service ifm nabolister og situasjonskart.

o Forhåndskonferanse fungerer godt. 

o Kontakt med saksbehandler fungerer bra. 

o Nøyaktig og grundig arbeid. 

o Positiv og imøtekommende saksbehandling.

o Omfattende, men forutsigbar saksbehandling.
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BRUKERUNDERSØKELSEN – kritiske kommentarer

opptrer i 14 av 17 kommentarer

o Forhåndskonferansen bør gi større forutsigbarhet med tanke på videre saksbehandling.

o Krav om komplett søknad bør innebære krav om komplett tilbakemelding fra kommunen.

o Tar tid og koster konsulentkroner når mangler påpekes ved flere anledninger og gjerne 

rett før frist.

o Bokstavtolkning av regelverket. 

o Trenger åpenhet for andres kunnskap om regelverket og invitere til dialog.

o Vanskelig å få svar på telefon og e-post. 

o Ikke nok veiledning.

o Vurderinger bærer preg av synsing.

o Den enkelte saksbehandler må myndiggjøres.

o Proffere og enklere saksbehandling i andre kommuner. 

o Vanskelig å få dialog og veiledning om oppmåling/fradeling.
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TILBAKEMELDINGER FRA SANDE NÆRINGSRÅD

o Viktig med dialog tidlig slik at viktige spørsmål avklares før søknad 

sendes inn, gjerne sjekkliste.

o Krav om dokumentasjon og avklaring av mangler kommer i flere 

runder. Det er tidkrevende og dyrt.

o Den enkelte saksbehandler må myndiggjøres.

o Mer presis veiledning, spesielt for førstegangssøkere.

o Rabattordning når saker er godt forberedt.

o Enklere saksbehandling i andre kommuner.
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HOVEDINNTRYKK

o Svarprosent er akseptabel

o Kommentarene danner godt grunnlag for å vurdere forbedringstiltak

o Høy tilfredshet med servicekontor og muligheten for timeavtale

o Opplevd forutsigbarhet og pålitelighet må forbedres

o Arbeid med tilgjengelighet og informasjon videreføres

o Konstruktivt mottatt i organisasjonen
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BRUKERUNDERSØKELSE BYGGESAK 

Sammenligning av gjennomsnittlig skår i Sande og på landsbasis 2017 
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Arkivsak-dok. 18/00153-3 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 3/19 
INNSTILLING TIL FELLESNEMNDA PÅ VALG AV 
REVISJONSORDNING OG REVISOR FRA 2020 

 

Forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget i Sande kommune anbefaler fellesnemnda for nye Holmestrand 
kommune å velge offentlig revisjonsordning. Videre anbefaler kontrollutvalget i 
Sande at Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon velges 
som revisor for den nye kommunen.  
 
Vedlegg:  
Utredning for valg av revisjonsordning og revisor for nye Holmestrand kommune, 
utført av VIKS desember 2018. 

 
Saksframstilling: 
Kommunene Hof, Holmestrand og Sande er vedtatt slått sammen til nye 
Holmestrand fra 2020. Hof og Holmestrand ble slått sammen til én kommune 
01.01.2018, mens Sande og Holmestrand slår seg sammen fra 01.01.2020. Av 
«Plattform for sammenslåing Sande, Hof og Holmestrand» signert 26.05.2016 
fremgår følgende: 
 

«Fellesnemnda behandler revisjonsordning for den nye kommunen etter 
innstilling fra kontrollutvalgene i de to kommuner».  

 
Av forskrift for kontrollutvalg § 16 og kommuneloven § 78 tredje og fjerde ledd går det 
frem at kommunestyret eller fylkestinget selv velger revisjonsordning og revisor, men 
at vedtakene skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Inndelingslova 
§ 26 femte ledd åpner for at fellesnemnda kan få fullmakt til å ansette revisor, 
videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale 
med annen revisor. Fellesnemndas vedtak skal også treffes på grunnlag av 
innstillinger fra kontrollutvalget.  
 
Med utgangspunkt i overnevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i 
Holmestrand og Sande kommuner skal avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om 
valg av revisjonsordning og valg av revisor. 
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VIKS har utarbeidet en utredning for valg av revisjonsordning og revisor for nye 
Holmestrand kommune, og det vises til denne.  
 
I utredningens del 1 blir ulike alternativer for organisering av revisjon gjennomgått. 
Både Sande og Holmestrand har i dag offentlig revisjonsordning, og sekretariatet 
vurderer at en videreføring av eierskap i interkommunalt samarbeid/selskap er det 
mest naturlige valget.   
 
I del 2 er det gjort en sammenligning av dagens revisorer i henholdsvis Holmestrand 
og Sande, Vestfold kommunerevisjon og Buskerud kommunerevisjon IKS. 
Sammenligningen og vurderingene er basert på informasjon mottatt fra de daglige 
lederne i de to selskapene i desember 2018. Basert på de opplysningene som 
foreligger og de forholdene som har blitt vurdert, vurderer sekretariatet at det er få 
vesentlige forskjeller mellom de to revisjonsselskapene. Sekretariatet vurderer 
imidlertid at nye Holmestrand kommunes geografiske tilhørighet til regionen Vestfold 
og Telemark er av betydning, og at det vil være naturlig å velge revisjonsselskapet 
tilhørende den regionen kommunen tilhører. Sekretariatet innstiller derfor på valg av 
Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon som revisor for 
nye Holmestrand kommune fra 01.01.2020.  
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Innledning og bakgrunn  
Kommunene Hof, Holmestrand og Sande er vedtatt slått sammen til nye Holmestrand fra 2020. Hof 

og Holmestrand ble én kommune 01.01.2018, og Sande og Holmestrand slår seg sammen fra 

01.01.2020. Av «Plattform for sammenslåing Sande, Hof og Holmestrand» signert 26.05.2016 går 

følgende frem av avsnittet «For fellesnemnda for Sande/Nye Holmestrand gjelder for øvrig»: 

«Fellesnemnda behandler revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra 

kontrollutvalgene i de to kommuner».  

Av forskrift for kontrollutvalg § 16 og kommuneloven § 78 tredje og fjerde ledd går det frem at 

kommunestyret eller fylkestinget selv velger revisjonsordning og revisor, men at vedtakene skal 

treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Inndelingslova § 26 femte ledd åpner for at 

fellesnemnda kan få fullmakt til å ansette revisor, videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid 

om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Fellesnemndas vedtak skal også treffes på 

grunnlag av innstillinger fra kontrollutvalget.  

Med utgangspunkt i overnevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i Sande og Holmestrand skal 

avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning og valg av revisor.  

DEL 1 – REVISJONSORDNING  

Dagens ordning i Sande og Holmestrand  
Sande og Holmestrand har begge offentlig revisjonsordning der de er medeiere i et offentlig 

revisjonsselskap. Sande kommune er medeier i Buskerud kommunerevisjon IKS, mens Holmestrand 

er medeier i Vestfold kommunerevisjon. Hof kommune var også medeier i Vestfold kommunerevisjon 

før sammenslåingen med Holmestrand 01.01.2018. Ved sammenslåingen mellom Hof og 

Holmestrand ble eierskapet i Vestfold kommunerevisjon videreført i medhold av inndelingslova § 26 

femte ledd.  

Alternativer for organisering av revisjon 
Kommuneloven § 78 tredje ledd åpner for tre alternative revisjonsordninger:  

 Ansette egne revisorer  

 Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet  

 Delta i interkommunalt samarbeid/selskap 

 

Den revisjonsordning som velges utelukker de øvrige ordningene. Uavhengig av hvilken ordning for 

revisjon som velges vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte forskrifter, metoder og standarder 

med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Dette skal også sikre revisjonens 

uavhengighet til revidert part. Det ligger til kontrollutvalget å føre tilsyn/påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning.  

Inndelingslova åpner for en videreføring av eksisterende revisjonsordning og revisor for den nye 

kommunen. Fellesnemnda for nye Holmestrand kan videreføre offentlig revisjonsordning (deltakelse 
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i interkommunalt samarbeid/selskap), men fordi Sande og Holmestrand er eiere i ulike 

interkommunale selskap må det tas stilling til hvilket eierskap som skal videreføres.  

Ansette egen revisor 
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester. Denne 

ordningen benyttes i dag av enkelte store kommuner som Oslo og Trondheim. Revisorene er ansatt 

direkte i kommunen, og daglig leder velges av kommunestyret. Selv om revisorene er ansatt i 

kommunen kan de ikke instrueres om revisjonsfaglige forhold, og er ikke underlagt rådmannens 

instruksjonsmyndighet. På den måten er de uavhengige. Ingen kommuner i Vestfold har denne 

ordningen.  

Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse kjenner kommunen de jobber i veldig godt da de har 

kontinuerlig fokus på kun én kommune. Revisor vil også være lett tilgjengelig for politikere og 

administrasjon, og ha god kunnskap om den etablerte organisasjonskulturen. Tilgjengeligheten kan 

bidra til at revisor i større grad kan fungere som rådgiver for kommunen, men kun innenfor de krav 

som stilles til revisors uavhengighet, jf. revisjonsforskriften kap. 6.  

Kjøp av revisjonstjenester i markedet 
Kommunen har anledning til å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonstjenesten i markedet, 

det vil si å kjøpe revisjonstjenester fra private revisjonsselskaper. Ca. 12% av landets kommuner har 

konkurranseutsatt revisjon. I Vestfold har Tønsberg og Færder (Nøtterøy og Tjøme) kommuner 

tidligere hatt konkurranseutsatt revisjon, men fra 01.01.2019 er disse medeiere i Vestfold 

kommunerevisjon.  

Ved konkurranseutsetting velges kommunens revisor for en bestemt periode, gjerne 2 til 4 år, og 

deretter lyses oppdraget ut på anbud igjen. Konkurranseutsatt revisjon kan derfor bety regelmessig 

skifte av revisor med de fordeler og ulemper det kan ha. God kunnskap og erfaring om revidert part 

vil være fordelaktig i revisjon og er noe som opparbeides over tid. Dette må ses i forhold til skifte til 

aktører som kan ha annen erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne». En fordel med de store 

private revisjonsselskapene er at de er ressurssterke, og har en stor organisasjon å spille på som 

dekker mange fagområder. Dette gjør dem robuste med tanke på leveranser, og de vil være mindre 

sårbare enn små organisasjoner. Flere av selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har 

jobbet i offentlig revisjon.  

Mulige ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med offentlig forvaltning og 

politiske kulturer. Private revisjonsselskaper er forretningsstyrte selskaper der man kan forvente at 

de opererer med høyere timepris enn kommunal revisjon. Dette kan variere mellom privat og 

offentlig revisjon, men det kan også være forskjeller mellom private aktører. Sekretariatet har 

registrert at private revisjonsselskaper kan ha andre forventninger til hva kommunen skal 

tilrettelegge for revisjon, at privat revisjon ikke har den samme nærheten til revidert enhet og at det 

kan bli mange personer å forholde seg til.  

Dersom det blir besluttet at revisjonstjenestene for nye Holmestrand skal kjøpes i markedet, gjelder 

reglene for offentlige anskaffelser. Regelverket bidrar til at alle offentlige anskaffelser sikrer 

konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leveransfører, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet påløper kostnader 

knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.  

Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en krevende prosess fra det besluttes å 

gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og revisor er engasjert. Prosessen kan ta fra 6 
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måneder til ett år med forberedelse til konkurransegrunnlag, offentlig utlysning på Doffin med de 

frister som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, behandling i 

kommunestyre/fellesnemnd, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.  

Interkommunalt samarbeid/selskap – egenregi  
De fleste kommuner i landet har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i en 

interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven1 eller som 

interkommunale selskaper (IKS) etter lov om interkommunale selskaper. Ca. 88% av landets 

kommuner har slik offentlig revisjon. Fra 01.01.2019 har alle kommunene i Vestfold offentlig revisjon 

gjennom eierskap i interkommunal ordning.  

§ 27-samarbeid  
§ 27-samarbeid har et styre som øverste organ, og er i liten grad regulert i selve lovbestemmelsen. 

Vedtektene vil derfor være det viktigste styringsdokumentet i et § 27-samarbeid. Dagens § 27-

samarbeid erstattes med «kommunalt oppgavefellesskap» i den nye kommuneloven som trer i kraft 

fra 2020. Den nye selskapsformen «kommunalt oppgavefellesskap» er også ment som en enkel form 

for kommunesamarbeid, men blir mer lovregulert og får flere likhetstrekk med interkommunale 

selskaper (IKS).  

Interkommunalt selskap (IKS) 
Interkommunale selskap er regulert i lov om interkommunale selskaper, etter mønster av 

prinsippene i aksjeloven. Selskapsformen er særlig tilpasset kommunale eiere og harmonisert med 

kommunelovens bestemmelser.  

Det enkelte kommunestyret utøver sin myndighet gjennom representantskapet og har 

instruksjonsmyndighet over sin representant.  

Vurdering av interkommunalt samarbeid/selskap  
Fordeler med interkommunale samarbeid/selskaper er at de er underlagt vanlige, 

forvaltningsmessige lover og forskrifter, og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner svært 

godt til det kommunale systemet, både administrativt og politisk. Større interkommunale selskaper 

er robuste og bør ha kapasitet til å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester.  

Interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven kan vurderes til å ha en praktisk ulempe med 

tidkrevende saksbehandling for vedtektsendringer. Alle vedtektsendringer og økonomiske saker av 

vesentlig karakter skal legges frem for eierne, og det kan være særlig tidkrevende i et IKS med mange 

eiere.  

Kostnader ved revisjon  
Budsjettene til revisjonsselskaper organisert etter kommuneloven § 27 eller IKS-loven fastsettes 

henholdsvis av styre og representantskap. Kostnadene fordeles på eierne med bakgrunn i vedtekter 

og selskapsavtale. Sekretariatet erfarer at offentlige revisjonsselskaper er konkurransedyktige på 

pris.  

Det er vanskelig å forutsi kostnaden for kjøp av revisjonstjenester i markedet da den først vil bli 

synliggjort gjennom en konkurranse. Erfaring tilsier at noen kommuner synes å være fornøyd blant 

annet med hensyn til pris i avtalen, men tilleggsregninger kan forekomme. Dette er forhold som til en 

                                                           
1 I den nye kommuneloven som trer i kraft fra 2020 vil dagens § 27-samarbeid utgå, og erstattes av 
samarbeidsformen «kommunalt oppgavefelleskap».  
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viss grad kan reguleres gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakt. Ved kjøp av revisjonstjeneste i 

markedet må konkurranseutsetting foretas i perioder, og kostnadene og tidsbruken knyttet til dette 

arbeidet er ikke ubetydelig.  

Kostnader for revisjonstjenester fra ulike leverandører, både kommunale, interkommunale og 

private, vil sjelden være sammenlignbare uten at det blir korrigert for innhold og omfang i leverte 

tjenester, antall rapporter og kompleksitet i rapporter mv. En sammenligning krever derfor vesentlig 

kjennskap til innholdet i revisjonsarbeidet. 

Erfaring med ulike revisjonsselskaper og -ordninger viser også noe ulik praksis i arbeidsmetode for å 

framskaffe dokumentasjon og nødvendig revisjonsgrunnlag. Det vil også være variasjoner i 

bestillingene fra den enkelte kommune. De samlede variasjonene på dette området gjør det 

vanskelig å synliggjøre hele kostnadsbildet, særlig med tanke på i hvor stor grad revisjonen er 

avhengig av kommunens administrasjon for å utføre oppdraget.  

Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet vurderer at ordningen med å ansette egen revisor ikke er aktuell. Denne ordningen er 

ikke lenger særlig utbredt, og finnes stort sett bare i store bykommuner der det vi være rom for et 

stort revisjonsmiljø.  

Kjøp av revisjonstjenester i markedet kan være en aktuell ordning, og kan være en rimeligere løsning 

i utgangspunktet. Det vil imidlertid påløpe kostnader og betydelig tidsbruk ved selve 

konkurranseutsettingen, normalt hvert andre til fjerde år. Kjøp av revisjonstjenester i markedet kan 

medføre hyppige skifter av revisor, med de fordeler og ulemper dette medfører.  

Videreføring av eierskap i interkommunalt samarbeid/selskap fremstår for sekretariatet som den 

mest aktuelle og naturlige løsningen. Både Holmestrand og Sande kommuner har i dag offentlig 

revisjon, det samme hadde Hof kommune før sammenslåingen med Holmestrand kommune 

01.01.2018. Ved å velge offentlig revisjonsordning vil man ivareta nærhet og sikre at revisjonen har 

god kjennskap til offentlig forvaltning. Revisor vil også kunne dra nytte av erfaring fra tidligere 

revisjonsarbeid i kommunene.  
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DEL 2 – REVISOR 

Dagens revisor i Holmestrand og Sande kommuner  
Holmestrand er i dag medeier i Vestfold kommunerevisjon. Hof kommune var også medeier i 

Vestfold kommunerevisjon før sammenslåingen med Holmestrand kommune 01.01.2018. Sande 

kommune er medeier i Buskerud kommunerevisjon IKS.  

Innhenting av informasjon  
Daglig leder i henholdsvis Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon fikk 

oversendt likelydende e-post med totalt 30 spørsmål fra VIKS i desember 2018. Svarene VIKS mottok 

er innarbeidet i oversikten nedenfor, og sekretariatets vurderinger er utelukkende basert på de 

oversendte opplysningene.  

Oversikt  
 

Tema/område Buskerud kommunerevisjon IKS Vestfold kommunerevisjon 

SELSKAPET OG ØKONOMI   

Selskapsform Interkommunalt selskap (IKS) Interkommunalt samarbeid 

etter kommuneloven § 27 

Eiere 1 fylkeskommune og 13 

kommuner: 

 Buskerud fylkeskommune 

 Drammen kommune 

 Flesberg kommune,  

 Kongsberg kommune, 

 Krødsherad kommune 

 Modum kommune 

 Nedre Eiker kommune 

 Nore og Uvdal kommune 

 Ringerike kommune 

 Rollag kommune 

 Sande kommune 

 Sigdal kommune 

 Svelvik kommune 

 Øvre Eiker kommune 

 

1 fylkeskommune og 6 

kommuner:  

 Vestfold 

fylkeskommune 

 Færder kommune. 

 Holmestrand kommune  

 Horten kommune 

 Re kommune 

 Sandefjord kommune 

 Tønsberg kommune 

 

 

Driver selskapet til selvkost?  Ja.   Ja.  

Utfører selskapet tjenester 

for andre enn 

Ja.  

Leverer revisjonstjenester 

Ja.  

Alle fellesråd og menighetsråd i 
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eierkommunene?  

Hvis ja, hvem utfører 

selskapet tjenester for?  

(regnskapsrevisjon) til ca. 140 

andre oppdrag, alle med 

kommunal eller fylkeskommunal 

tilknytning, fordelt på:  

16 stk 

kommunale/fylkeskommunale 

foretak  

54 stk menighetsråd og kirkelige 

fellesråd 

15 stk IKS-er 

58 stk stiftelser, legater og 

foreninger 

Vestfold. 2 kommunale foretak 

og 7 interkommunale selskaper: 

Sandefjord bredbånd KF, Horten 

medisinske senter KF, Vestfold 

Interkommunale Brannvesen 

IKS, Interkommunalt arkiv for 

Buskerud, Vestfold og Telemark 

IKS, Blindevannverket 

interkommunale selskap, Gea 

Norvegica Geopark IKS, 

Vestfoldmuseene IKS, Larvik 

Arena IKS og Vestfold 

krematorium IKS.  

Vestfold kommunerevisjon 

utfører også revisjon av 

stiftelser tilknyttet 

eierkommuner. 

Fordelingsnøkkel for 

fordeling av kostnader 

mellom eierne 

Buskerud kommunerevisjon har 

en finansieringsmodell som 

medfører fakturering etter 

medgått tid, det vil si at eierne 

betaler for de tjenestene de får. 

Buskerud kommunerevisjon har 

ikke fordelingsnøkkel basert på 

f.eks. antall innbyggere. Det 

sendes anslag på revisjonshonorar 

til kontrollutvalgene, som vedtar 

budsjett for kontroll og tilsyn 

samlet. Det vedtatte budsjettet 

faktureres a-konto tre ganger i 

året.  

Vestfold kommunerevisjon 

budsjetterer årlig en ramme for 

regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og andre 

tjenester. Dette gjøres med 

utgangspunkt i erfaring med 

kommunen, og forventing om 

hvilke tjenester kommunen 

ønsker og trenger i kommende 

periode. Basert på budsjetterte 

timer for de overnevnte 

tjenestene, leveres det et 

forslag til kontrollutvalget. 

Kostnaden for revisjon har 

ingen tilknytning til eierandel, 

men er utelukkende knyttet til 

leverte tjenester.  

Benyttes 

tilleggsfakturering?  

Ja.  

Medgått tid følges opp gjennom 

året. Dersom det oppstår forhold 

som krever flere timer enn 

budsjettert (f.eks. innføring av nytt 

lønns- og regnskapssystem, ekstra 

forvaltningsrevisjon eller 

bestillinger fra administrasjonen) 

har selskapet dialog med 

kontrollutvalget/administrasjonen, 

og avtaler at timer som medgås 

Nei.  
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faktureres. Medgåtte timer 

avregnes pr. 31.12. Dersom det er 

medgått flere timer enn 

budsjettert, og dette skyldes 

forhold som nevnt ovenfor, 

sendes det tilleggsfaktura. Hvis 

kommunen/fylkeskommunen ikke 

har brukt opp de budsjetterte 

timene så tilbakeføres honoraret.  

Ubrukte timer til 

forvaltningsrevisjon kan overføres 

til neste år etter dialog med 

kontrollutvalget.  

Sykefravær 2017:  

8,9 %, hvorav langtidsfravær 

(sykefravær over 17 dager) utgjør 

6,6 % av alt fravær. 

Langtidsfraværet er ikke registrert 

som arbeidsrelatert.  

2017:  

1 %, hvorav 0,6 % var legemeldt 

fravær. Alt fravær i 2017 var 

korttidsfravær. 

Saksbehandlingssystem  Descartes revisjonsverktøy, IDEA 

for gjennomføring av digital 

analyse med store 

transaksjonsvolum, Windows-

plattform, Questback 

(forvaltningsrevisjon) og Unit4 til 

planlegging og registrering av 

medgåtte timer.  

Descartes revisjonsverktøy og 

Windows-plattform, egne 

systemer for timeføring og 

regnskap/budsjett.  

Den digitale løsningen driftes og 

vedlikeholdes av Hortens 

kommunes IT-avdeling.  

ANSATTE OG 

KONTORLOKASJONER 

  

Kontorlokasjoner  Drammen (hovedkontor) og 

Hønefoss  

Horten  

Antall ansatte 20 ansatte, 17 ved hovedkontoret 

i Drammen og 3 i Hønefoss, 

fordelt slik:  

13 regnskapsrevisorer  

6 forvaltningsrevisorer 

1 administrasjonskonsulent 

 

Selskapets ledergruppe består av 

daglig leder, leder for 

regnskapsrevisjon og leder for 

12 ansatte, fordelt slik:  

Daglig leder 

5 regnskapsrevisorer 

5 forvaltningsrevisorer 

1 merkantilt ansatt 

 

Selskapet er organisert med en 

daglig leder, som er 

oppdragsansvarlig for revisor 
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forvaltningsrevisjon.  

Daglig leder er oppdragsansvarlig 

for tre kommuner.  

både for regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon. Videre er 

det en fagleder for 

regnskapsrevisjon og en 

fagleder for 

forvaltningsrevisjon. Fagleder 

for forvaltningsrevisjon er også 

oppdragsansvarlig revisor.  

KOMPETANSE OG 

UTVIKLING 

  

Ansatte statsautoriserte 

revisorer 

1 statsautorisert revisor 1 statsautorisert revisor 

Registrerte revisorer 2 registrerte revisorer Ingen, men én ansatt med 

bachelorgrad i revisjon.  

Mastergrad (eller 

tilsvarende) 

Antall ikke spesifisert, men oppgitt 

at blant annet er ansatt «flere 

siviløkonomer», to medarbeidere 

med master i rettsvitenskap og en 

medarbeider med master i skatt 

og avgift.  

5 ansatte med mastergrad:  

1 ansatt med master i revisjon 

og regnskap, og siviløkonom 

1 ansatt med mastergrad i 

økonomi og administrasjon  

2 ansatte med mastergrad i 

statsvitenskap  

1 ansatt med mastergrad i 

rettsvitenskap (juss) 

Fagområder, ansattes 

utdannelse 

Revisjon, økonomi, skatt og avgift, 

juss 

Revisjon, økonomi og 

administrasjon, statsvitenskap, 

juss  

Bransjeforening Tilknyttet Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF). 

Tre ansatte er medlem av 

Revisorforeningen (DnR).  

Deltar i faglig og administrativt 

samarbeid med Vestfold 

kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon. Samarbeidet 

ble etablert i 2014 og har som 

formål å styrke effektivitet og 

kvalitet i revisjonstjeneste 

gjennom utvikling og bruk av felles 

løsninger. 

Tilknyttet Norges 

kommunerevisorforbund 

(NKRF).  

Deltar i faglig og administrativt 

samarbeid med Buskerud 

kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon. Samarbeidet 

ble etablert i 2014 og har som 

formål å styrke effektivitet og 

kvalitet i revisjonstjeneste 

gjennom utvikling og bruk av 

felles løsninger.  
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Deltakelse på kurs Buskerud kommunerevisjon følger 

krav til etterutdanning fra NKRF 

for alle ansatte (63 timer innenfor 

en 3 års periode).  

Det gjennomføres flere årlige 

fagmøter og interne kurs. 

Gjennomført ca. 700 timer kurs i 

2017.  

 

 

Vestfold kommunerevisjon 

følger krav til etterutdanning fra 

NKRF for alle ansatte (63 timer 

innenfor en 3 års periode), og 

for daglig leder/statsautorisert 

revisor følges i tillegg krav til 

etterutdanning fra 

Finanstilsynet (minimum 105 

timer etterutdanning de tre 

foregående kalenderår).  

Ansatte tilbys for øvrig 

kurs/seminarer etter ønsker og 

behov.  

Ansattes komitéarbeid, 

styrearbeid e.l.  

Daglig leder er medlem i styret i 

NKRF.  

Flere ansatte har tidligere vært 

medlem av ulike komiteer i NKRF.  

Daglig leder er medlem i 

revisjonskomiteen i NKRF.  

Én forvaltningsrevisor er 

tilknyttet 

kvalitetskontrollkomiteen i 

NKRF.  

FREMTIDEN    

Er selskapet i 

sammenslåingsprosess med 

annet revisjonsselskap?  

Hvis ja, hvilket 

revisjonsselskap?  

Ja, Follo distriktsrevisjon.  

Buskerud kommunerevisjon har 

også dialog med andre 

revisjonsenheter i Akershus og 

Østfold i forbindelse med arbeidet 

med Viken kommunerevisjon IKS.  

Ja, Telemark kommunerevisjon.  

Hva er bakgrunnen for 

sammenslåingen?   

Det ble inngått intensjonsavtale 

mellom Follo distriktsrevisjon og 

Buskerud kommunerevisjon IKS i 

juli 2018 med sikte på 

sammenslåing av de to 

selskapene.  Formålet med 

utredningen har vært å etablere 

en større og sterkere faglig 

revisjonsenhet i Viken senest fra 

1.1.2020 («Viken 

kommunerevisjon IKS»). En større 

revisjonsenhet gir større fagmiljø, 

mulighet for bredere og spissere 

kompetanse, samt 

stordriftsfordeler administrativt og 

faglig. Videre vil en større 

revisjonsenhet være mer robust i 

Vestfold kommunerevisjon har 

over en lengre periode 

samarbeidet godt med 

Telemark kommunerevisjon. 

Bakgrunnen for 

sammenslåingen er den 

pågående regionsreformen, 

hvor Vestfold kommunerevisjon 

og Telemark fylkeskommune 

slår seg sammen. Det er et 

ønske å danne et robust og 

faglig sterkt revisjonsselskap 

ved å slå sammen Vestfold 

kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon, som er klare 

til å overta revisjon av den nye 

fylkeskommunen fra 1.1.2020.  



3/19 Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning og revisor fra 2020 - 18/00153-3 Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning og revisor fra 2020 : Utredning av revisjossordning og revisor, nye Holmestrand 2020

 

 

 

forhold til endrede rammevilkår. 

Bakgrunnen for intensjonen om 

sammenslåing er kommune- og 

regionsreformen, samt økt 

konkurranse i markedet og press 

på prisene på regnskapsrevisjon, 

med økte forventinger om effektiv 

ressursbruk.  

Hvor langt har prosessen 

med sammenslåing 

kommet?  

Utredningen og forslag til 

selskapsavtale skal være ferdig i 

løpet av januar 2019, og skal 

styrebehandles i de to selskapene i 

februar. Videre vil utredningen og 

forlag til selskapsavtale legges 

frem for representantskapene i 

2019 og målet er behandling i alle 

eierkommunene for sommeren 

2019.  

Det er gjennomført en 

utredning og eiermøte. Enkelte 

av eierne har behandlet forslag i 

formannskap, og resterende 

eiere skal behandle dette innen 

februar 2019. Det er videre 

forventing om å behandle 

stiftelse av selskapet i løpet av 

første halvår 2019.  

Når vil sammenslåingen 

være gjennomført?  

Sammenslåingen vil bli 

«implementert» høsten 2019, og 

med full virkning fra 01.01.2020.  

Nytt selskap forventes etablert 

første halvår 2019.  

Vil dagens ansatte beholde 

jobben etter en 

sammenslåing?  

Alle ansatte vil beholde jobben 

etter sammenslåingen. 

Alle ansatte vil beholde jobben 

etter sammenslåingen.  

Vil dagens kontorstruktur 

opprettholdes etter 

sammenslåing? 

Kontorstrukturen vil 

opprettholdes som i dag. 

Kontorstrukturen vil 

opprettholdes som i dag.  

 

Vurderinger  
 

Selskapet og økonomi 
Buskerud kommunerevisjon IKS (BKR) er organisert som et interkommunalt selskap og er eid av én 

fylkeskommune, og 13 kommuner. Vestfold kommunerevisjon (VKR) er organisert som et 

interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, og er eid av én fylkeskommune og seks 

kommuner. Som det fremgår i del 1 er det enkelte forskjeller når det gjelder § 27-samarbeid og 

interkommunale selskaper, men begge er godt egnet for interkommunalt samarbeid. Begge 

selskapene driver til selvkost.  

Buskerud kommunerevisjon reviderer hovedsakelig kommuner og fylkeskommunen i Buskerud, med 

unntak av Sande og Svelvik kommuner som ligger i Vestfold. Vestfold kommunerevisjon reviderer 

utelukkende kommuner i Vestfold. Det vil bli endringer i antall eiere fra 2020, både fordi begge 

selskapene er i sammenslåingsprosess og på grunn av kommune- og fylkesreformen, og det er derfor 

ikke hensiktsmessig å vurdere eller sammenligne dagens eierstruktur i de to selskapene.  
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Både Buskerud kommunerevisjon og Vestfold kommunerevisjon har tilfredsstillende fagsystemer for 

utførelse av sine arbeidsoppgaver.  

Begge selskapene leverer revisjonstjenester til andre oppdrag enn eierne, alle med kommunal eller 

fylkeskommunal tilknytning. Buskerud har flere oppdrag/kunder enn Vestfold kommunerevisjon, 

men Vestfold kommunerevisjon reviderer flere store bykommuner. Også i oversikten over disse 

øvrige revisjonsoppdragene fremstår det som Vestfold kommunerevisjon har en sterk tilknytning til 

Vestfold, da de blant annet reviderer flere interkommunale selskaper som er eid av kommunene i 

Vestfold. Buskerud kommunerevisjon vil naturlig nok ha flere revisjonsoppdrag og ha en sterkere 

tilknytning til Buskerud fylke.  

Buskerud kommunerevisjon har en finansieringsmodell der det blir fakturert for medgått tid. Vestfold 

kommunerevisjon budsjetterer en ramme for regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre 

tjenester basert på erfaring med kommunen og forventing om hvilke tjenester kommunen ønsker og 

trenger for kommende periode. Kostnadene for revisjon har ingen tilknytning til eierandel, 

innbyggerantall e.l. i noen av selskapene. Buskerud kommunerevisjon tilleggsfakturerer i enkelte 

tilfeller, slik at den endelige revisjonskostnaden kan være noe usikker. Vestfold kommunerevisjon 

benytter ikke tilleggsfakturering, hvilket innebærer at kommunen til enhver tid vet hva kostnadene 

for revisjon blir for det inneværende året.  

Vestfold kommunerevisjon hadde et svært lavt sykefravær på totalt 1 % i 2017. Buskerud 

kommunerevisjon hadde et sykefravær på 8,9 % i 2017. 

Ansatte og kontorlokasjoner  
Buskerud kommunerevisjon har hovedkontor i Drammen, mens Vestfold kommunerevisjon har 

kontor i Horten. Nye Holmestrand kommune blir liggende mellom nye Drammen kommune og 

Horten kommune, og det vil ikke være store ulikheter i reiseavstand mellom Holmestrand kommune 

og de ulike revisjonsselskapene.  

Buskerud kommunerevisjon har totalt 20 ansatte, hvorav 13 regnskapsrevisorer og 6 

forvaltningsrevisorer. Vestfold kommunerevisjon har totalt 12 ansatte, hvorav 5 regnskapsrevisor og 

5 forvaltningsrevisorer. Det vurderes som lite hensiktsmessig å vurdere antall ansatte opp mot 

hverandre da omfanget av revisjonstjenestene som blir levert vil variere med den enkelte 

eierkommune, for eksempel med hvor mange timer forvaltningsrevisjon som blir bestilt av 

kontrollutvalgene. Det vurderes at både Buskerud kommunerevisjon og Vestfold kommunerevisjon 

har ressurser og kapasitet til å levere regnskapsrevisjon og bestilte forvaltningsrevisjoner.  

Kompetanse og utvikling  
Det er ingen store ulikheter mellom de to selskapene når det gjelder ansattes formelle kompetanse. 

Begge selskapene har ansatt én statsautorisert revisor, og ut over dette har begge selskapene 

ansatte med relevant høyere utdanning innenfor blant annet økonomi og administrasjon, revisjon, 

juss og statsvitenskap. 

Både VKR og BKR er tilknyttet Norges kommunerevisorforbund (NKRF). I BKR er i tillegg tre ansatte 

medlemmer av Revisorforeningen (DnR). Begge firmaene har siden 2014 vært deltagere i et faglig 

samarbeid med hverandre og Telemark kommunerevisjon, der formålet har vært å styrke effektivitet 

og kvalitet i revisjonstjeneste gjennom utvikling og bruk av felles løsninger.  

NKRFs krav til etterutdanning blir fulgt av begge firmaene. Det vurderes ut over dette at det er 

tilnærmet lik praksis hos de to firmaene hva angår kursaktivitet for de ansatte.  
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Begge firmaene har ansatte som er og tidligere har vært aktive i komitéarbeid i NKRF.  

Fremtiden  
Begge revisjonsselskapene er i sammenslåingsprosess, og kommune- og regionsreformen oppgis som 

årsak til begge sammenslåingsprosessene. Østfold, Akershus og Buskerud blir fra 01.01.2020 Viken 

fylkeskommune, og Buskerud kommunerevisjon er derfor i prosess med Follo distriktsrevisjon for å 

danne «Viken kommunerevisjon IKS». Vestfold og Telemark slår seg sammen til Vestfold og Telemark 

fylkeskommune fra 01.01.2020, og Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon tar 

sikte på å slå seg sammen til et nytt IKS-selskap «Vestfold og Telemark kommunerevisjon». De nye 

revisjonsselskapene vil således sammenfalle med de nye regionene fra 01.01.2020.  

Nye Holmestrand kommune skal etter det som er kjent tilhøre Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Holmestrand blir en ytterkommune i den nye regionen, og blir som tidligere nevnt, liggende mellom 

Buskerud kommunerevisjons kontor i Drammen og Vestfold kommunerevisjons kontor i Horten. 

Reisevei blir derfor ikke et vektig argument for å velge enten det ene eller det andre 

revisjonsselskapet. Sekretariatet vurderer imidlertid at ettersom nye Holmestrand kommune vil 

tilhøre den nye regionen Vestfold og Telemark vil være naturlig å velge det nye selskapet «Vestfold 

og Telemark kommunerevisjon IKS». Vestfold kommunerevisjon har sterk tilknytning til regionen, 

både med tanke på øvrige eiere og øvrige revisjonsoppdrag. BKR oppgir i sitt svar til sekretariatet at 

de i tillegg til å være i prosess med Follo distriktsrevisjon, også er i dialog med andre revisjonsenheter 

i Akershus og Østfold i forbindelse med Viken kommunerevisjon IKS. Det blir imidlertid oppgitt at 

samarbeidet mellom dagens Buskerud kommunerevisjon, Vestfold kommunerevisjon og Telemark 

kommunerevisjon vil fortsette, og slik vil man fortsatt ha et samarbeid mellom regionene. Samtidig 

vurderer sekretariatet at det er en naturlig følge av regionsreformen at de nye kommunene velger 

revisjonsselskapet som er knyttet til den regionen kommunen selv tilhører.  

Sekretariatets innstilling  
Ut fra de opplysninger som foreligger og de forhold som har blitt vurdert, vurderer sekretariatet at 

det er få vesentlige forskjeller mellom de to revisjonsselskapene Buskerud kommunerevisjon IKS og 

Vestfold kommunerevisjon. Sekretariatet vurderer imidlertid at nye Holmestrand kommunes 

geografiske tilhørighet til regionen Vestfold og Telemark er av betydning, og at det vil være naturlig å 

velge revisjonsselskapet tilhørende den regionen kommunen tilhører. 

Sekretariatet innstiller på at kontrollutvalget innstiller på valg av Vestfold kommunerevisjon/Vestfold 

og Telemark kommunerevisjon som revisor for nye Holmestrand kommune fra 01.01.2020.  
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SAK 4/19 
ÅRSRAPPORT 2018 FOR KONTROLLUTVALGET I SANDE 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 
kommune». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
Vedlegg:  
Utkast til årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. kommuneloven § 77 
pkt. 6. Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets viktigste aktiviteter gjennom 
2018, og vedtatt årsrapport skal oversendes kommunestyret til orientering.  
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ÅRSRAPPORT 2018  
FOR KONTROLLUTVALGET I SANDE KOMMUNE 

 
Hjemmel 
Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. 
kommunelovens kap. 12. I medhold av loven har Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet fastsatt «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner» som nærmere definerer utvalgets oppgaver. 
 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Viktige oppgaver for kontrollutvalget er: 

 Påse at kommunens regnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir 
revidert på en betryggende måte. 

 Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 

 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av formannskap og 
kommunestyre. 

 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, og 
påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-
prosjekter blir fulgt opp. 

 Påse at det gjennomføres selskapskontroll. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

 Rapportere til kommunestyret om gjennomført selskapskontroll. 

 Innstille overfor kommunestyret ved valg av revisjonsordning. 

 Utarbeide forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollarbeidet i kommunen. 

 Vurdere henvendelser fra innbyggerne 

 Stille krav til kommunens etiske bevissthet 
 

Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal 
være medlem av kommunestyret, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
Kontrollutvalget i Sande har følgende sammensetning for perioden 2015-2019: 
 
Medlemmer     Varamedlemmer 

 Aleksander Leet (H), leder   Steinar S. Hole (H) 
 Paul Gregersen (Sp), nestleder  Unni Onsaker Berg (Sp) 
 Kristine Flåtten (AP)   Ole Danielsen (AP) 
 Siv Mette Moa (H)    Knut Anders Berg (V) 
 Freddy Vogt (FrP)    Anne Cathrine Vogt (FrP) 
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KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018 
 
I 2018 hadde kontrollutvalget 5 møter og behandlet 39 saker. Til 
sammenligning ble det i 2017 holdt 4 møter og behandlet 36 saker.  

 
Regnskapsrelaterte saker 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap og årsmelding for 2017 
 
 Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Uttalelsen 
skal være formannskapet i hende slik at denne kan tas hensyn til før 
formannskapet avgir innstilling til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget behandlet Sande kommunes årsregnskap for 2017 i møte 
23.04.2018, og avga uttalelse til formannskapet og kommunestyret.  
 
Hovedpunkter i kontrollutvalgets uttalelse: 
 

 Driftsregnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk på kr. 12,4 
millioner. Netto driftsresultat var 12,2 millioner. Hovedårsaken til det 
positive resultatet var høyere skatteinngang enn forventet. 
 

 Det er anbefalt at kommunens netto driftsresultat over tid ligger på 
1,75% av driftsinntektene. Sande kommunens netto driftsresultat for 
2017 var på 1,77% av driftsinntektene.  

 

 Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse med udekket/udisponert 
beløp på kr. 0,-. 
 

 Kommunens langsiktige gjeld økte med 95,6 millioner i 2017. Økte 
pensjonsforpliktelser utgjør 26,7 millioner av økningen, og 68,9 millioner 
skyldes økning i lånegjeld.  

 

 Gjeldsgraden var 99,6% pr 31.12.2017. Eksklusive formidlingslån og 
ubrukte lånemidler var gjeldsgraden 84%. Kontrollutvalget bemerket at 
høy låneandel påvirker kommunens handlefrihet.  

 

 Kontrollutvalget var tilfredse med kommunens praksis vedrørende 
amortisering av premieavvik.  

 

 Disposisjonsfondet, som er en buffer for uforutsette utgifter eller 
hendelser, ble økt med 25,8 millioner i 2017. 
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Revisjon generelt 
 

Revisor 
Lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2018 er utført av Buskerud Kommunerevisjon 
IKS. Kirsti T. Finstad er oppdragsansvarlig revisor for Sande kommune når det 
gjelder regnskapsrevisjon. Torkild Halvorsen er oppdragsansvarlig revisor for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Revisors uavhengighet. 
Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til å avgi en årlig erklæring om sin 
uavhengighet. Erklæringen er en vurdering av oppdragsansvarlig revisors forhold til 
Sande kommune. Kontrollutvalget behandlet revisors uavhengighetserklæring i møtet 
26.02.2018 og tok den til orientering. 
 
Uavhengig attestasjonsrapport om rutiner og årsrapport for finans og 
gjeldsforvaltningen og Finansrapport 2017 
Kontrollutvalget fikk fremlagt uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutiner og 
årsrapport for finans- og gjeldsforvaltningen i kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018. 
Finansansvarlig i Sande kommune, Jan Holmen, ga kontrollutvalget en orientering 
om Finansrapport 2017 i møtet 04.06.2018. Utvalget tok informasjonen til orientering.  
 
Regnskapsrevisjon 
 
Plan for revisjon 
"Plan 2018 for revisjon mv." fra Buskerud Kommunerevisjon IKS ble lagt fram og 
behandlet i kontrollutvalgets møte 17.09.2018. Planen omfatter perioden fram til april 
2018 når revisjonsberetningen er avgitt, og gir en oversikt over hvilke oppgaver 
revisor har planlagt for regnskapsrevisjonen. Planen er en viktig dokumentasjon for 
kontrollutvalget for å ivareta sitt påseeransvar overfor regnskapsrevisor. 
 
Orientering om løpende revisjon 
Kontrollutvalget har fått orientering om løpende revisjon gjennom året. Revisor har 
ikke innberettet noen misligheter i 2018.  
 
Forvaltningsrevisjon 
 
Behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rusomsorg» ble bestilt i 
kontrollutvalgsmøtet 14.11.2016 og var berammet ferdigstilt for behandling i 
kontrollutvalgsmøte 27.11.2017. Prosjektet ble forsinket grunnet manglende 
oversendelse av dokumentasjon fra Sande kommune. Rapporten skulle egentlig vært 
behandlet i kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018, men på grunn av sykdom over lengre tid 
hos Buskerud kommunerevisjon ble rapporten ytterligere forsinket. Rapporten ble 
lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 23.04.2018.  
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Formålet med prosjektet var å vurdere kommunens tilbud på områdene psykisk helse 
og rusomsorg, med spesielt fokus på tidlig innsats (forebyggende arbeid og å fange 
opp brukere), samt ivaretakelse av brukernes økonomiske interesser.  
 
Følgende problemstillinger ble behandlet i rapporten:  
 

1. Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere innbyggerne 
om sine tjenester og tilbud på områdene rusomsorg og psykisk helse? 
 

2. Har kommunen et system/tilbud som fanger opp personer med behov 
for sine tjenester og tilbud på områdene rusomsorg og psykisk helse? 

 
3. Har kommunen rutiner som sikrer at de økonomiske interessene til 

personer med psykiske problemer eller rusproblemer ivaretas? 
 
Under behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet 23.04.2018 kom det frem 
flere spørsmål og forhold kontrollutvalget ønsket svar på, herunder rapportering på 
KOSTRA-tall, arbeidet til SLT (samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende 
arbeid) og hvilken innsats kommunen gjør mot skolene i kommunen. Kontrollutvalget 
utsatte derfor saken, og inviterte administrasjonen til møtet 04.06.2018 for å orientere 
og svare på kontrollutvalgets spørsmål vedrørende psykisk helse og rusomsorg.  
 
Til kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 møtte Kari Engen Sørensen (kommunalsjef helse 
og velferd), Jarle Toften (avdelingsleder psykisk helse og avhengighet) og Rune 
Frøiland (rådgiver/SLT-koordinator) for å orientere og svare på utvalgets spørsmål. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:  

 
 Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og 
rusomsorg» og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger:  
 

 Supplere rutiner for søknad om sosial stønad og nødhjelp ved NAV Sande 
-sosial med punkter om å vurdere om søker bør vurderes i forhold til 
økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.  
 

 Etablere rutine ved Psykisk helse om vurdering av søker i forhold til 
økonomisk veiledning, frivillig/tvungen forvaltning og vergemål.  

 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen i Sande innen 1. november skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget om oppfølging av revisors anbefalinger. 

 
Kontrollutvalget anbefalte samtidig at kommunestyret fattet likelydende vedtak. 
Rapporten ble behandlet i kommunestyret 13.11.2018.  
 
Kontrollutvalget behandlet skriftlig tilbakemelding fra rådmannen v/ kommunalsjef 
Kari Engen Sørensen i kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018. Av tilbakemeldingen gikk det 
frem at administrasjonen mener at lovverkets krav blir ivaretatt, og at det ikke er 
hensiktsmessig med flere lokale rutiner slik som revisor anbefaler i sin første 
anbefaling. Til den andre anbefalingen går det frem at Sande kommune har vært i 
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kontakt med fylkesmannen angående spørsmål rundt vergemål, og at revisors 
anbefaling knyttet til etablering av rutine for vurdering av økonomisk veiledning, 
frivillig/tvungen forvaltning og vergemål er fulgt og implementert. Kontrollutvalget tok 
den skriftlige tilbakemeldingen til orientering.  
 
Behandling av undersøkelse om innsynsbegjæringer 
I kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 vedtok kontrollutvalget å bestille en undersøkelse 
fra Buskerud kommunerevisjon vedrørende Sande kommunes behandling av 
innsynsbegjæringer. Kontrollutvalgsleder fikk fullmakt til å utforme problemstillinger, 
og revisor la til grunn følgende problemstillinger i undersøkelsen:  
 

1. Har Sande kommune tilfredsstillende rutiner for behandling av 
innsynssøknader, i samsvar med offentleglova og forvaltningsloven? 

 
2. Er kommunens praksis i tråd med lovverk og eventuelle utarbeidede 

rutiner? Hvordan innregistreres, fordeles og behandles 
innsynsbegjæringer i praksis? Fattes det vedtak? Gis det informasjon 
om klageadgang ved avslag? 

 
3. Har det vært klagesaker vedrørende innsyn i Sande kommune hos 

Fylkesmannen i Vestfold siste to år? 
 
Undersøkelsen ble lagt frem i kontrollutvalgsmøtet 17.09.2018. Revisors hovedfunn 
var at Sande kommunes rutiner på området var tilfredsstillende, og at praksisen er i 
tråd med lovverket. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak:  
 

Kontrollutvalget finner Sande kommunes praksis og rutiner vedørende 
innsynsbegjæringer tilfredsstillende, og ser ikke grunn til å iverksette 
ytterligere undersøkelser på området.  

 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk sosialhjelp» 
 
Med bakgrunn i den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon bestilte kontrollutvalget 
en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om økonomisk sosialhjelp i møtet 
26.02.2018. Prosjektplanen ble lagt frem i møtet 23.04.2018 og prosjektet ble bestilt 
med følgende problemstillinger:  
  

1. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandlingstid 
innen økonomisk sosialhjelp?  
 

2. I hvilken grad har kommunen en tilfredsstillende saksbehandling av 
klager på økonomisk sosialhjelp?  

 
3. Benytter kommunen kvalifiseringsprogrammet (KVP) i tråd med 

intensjonene i regelverket?  
 

4. Brukes vilkår i tråd med intensjonene i regelverket?  
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5. Bidrar økonomisk sosialhjelp/økonomisk stønad til å gjøre søkerne 
selvhjulpne? 

 
Det ble vedtatt at ferdig rapport skulle legges frem for behandling i kontrollutvalget 
19.11.2018.  
 
I kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 fikk utvalget overlevert en e-post fra Elisabeth 
Stokke (leder av NAV Holmestrand/Sande) til Kari Engen Sørensen (kommunalsjef 
helse og velferd i Sande kommune) som stilte spørsmål ved om etableringsfasen 
som det sammenslåtte NAV-kontoret sto ovenfor ville forringe verdien og nytten av 
den bestilte forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget vedtok å utsette prosjektet inntil 
videre. Administrasjonen ble invitert for å orientere om sammenslåingen av NAV-
kontorene i Holmestrand og Sande og økonomisk sosialhjelp i møtet 17.09.2018.  
 
På grunn av sykdom kunne orienteringen ikke gis i møtet 17.09.2018, og saken ble 
utsatt til 19.11.2018. I møtet 19.11.2018 møtte Helge Skarstad (avdelingsleder for 
økonomi, NAV Holmestrand/Sande), og informerte utvalget om sammenslåingen av 
NAV-kontorene og arbeidet med økonomisk sosialhjelp. Informasjonen ble tatt til 
orientering. Kontrollutvalget vedtok å fastholde sin bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet om økonomisk sosialhjelp. Rapporten «Økonomisk 
sosialhjelp» er berammet fremlagt i kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019.  
 
Bestilling av prosjektplaner til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Kontrollutvalget bestilte to alternative prosjektplaner for nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Buskerud kommunerevisjon i møtet 19.11.2018. 
Prosjektplanene blir lagt frem i det første kontrollutvalgsmøtet i 2019.   
 
Oppfølging av det tidligere forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling i 
Sande kommune» 

 
I møtet 17.09.2018 ble prosjektrapporten «Oppfølging av forvaltningsrevisjon av 
byggesaksavdelingen» lagt frem for kontrollutvalget. Av rapporten gikk det frem at en 
del av oppfølgingen ble ferdigstilt 31.12.2018. På bakgrunn av dette vedtok utvalget 
at rådmannen skulle inviteres til det første kontrollutvalgsmøtet i 2019 for å orientere 
om prosjektrapporten og ulovlighetsoppfølging.  
 
Selskapskontroll 
 
Med selskapskontroll forstås kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.v. enten i form av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon. 
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget 19. 
september 2016. Det har ikke vært foretatt selskapskontroll i 2018. 
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Andre saker relatert til kontroll og tilsyn 
 
Kontakt med administrasjonen: 
Rådmannen og representanter fra administrasjonen har møtt i kontrollutvalget på 
forespørsel og gitt orienteringer om de saker og forhold kontrollutvalget har bedt om. 
 
Kontrollutvalget har blant annet fått orienteringer om følgende saker:  
 

 Innføringen av nye personvernregler fra 25.05.2018 
 
Kontrollutvalget ble orienterte om innføringen av de nye personvernreglene i 
kontrollutvalgsmøtet 26.02.2018. HR-rådgiver i Holmestrand kommune Cecilie 
Halvorsen, som også er tildelt rollen som felles personvernombud for Sande 
og Holmestrand kommuner, ga en generell innføring om GDPR. Hun 
orienterte også om prosessen med innføring av de nye personvernreglene. 
Informasjonen ble tatt til orientering.  
 

 Bevaring av nøkkelpersoner i prosessen med kommunesammenslåing  
 

Rådmannen orienterte kontrollutvalget om hvordan kommunen arbeider med 
personal i forbindelse med kommunesammenslåingen i møtet 26.02.2018.  
 
Det kom frem at Sande og nye Holmestrand kommuner samarbeider tett og 
har fokus på at ansatte skal føle trygghet og forutsigbarhet i prosessen med 
sammenslåing. Arbeidet med å samordne en del tjenester og virksomheter var 
allerede i gang, og på flere områder var det delt lederskap/felles ledelse og 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1. Kontrollutvalget sa seg 
godt fornøyd med redegjørelsen og tok den til orientering.  
 

 Tilsyn med fosterhjembarn  
 
Under «Eventuelt» i møtet 23.04.2018 ble medieoppslag i VG vedrørende 
tilsyn med fosterhjemsbarn tatt opp, og utvalget vedtok å invitere rådmannen 
til kontrollutvalgsmøtet 04.06.2018 for å orientere om temaet.  
 
I møtet 04.06.2018 informerte barnevernsleder Sissel Bjørsvik om tilsyn med 
fosterhjemsbarn i Sande kommune. Det kom frem under orienteringen at 
avvikene som fremkom i VG-artiklene i virkeligheten ikke var så store. 
Rapportene fra den uavhengige tilsynsføreren blir noen ganger levert for sent 
til at de kommer med i rapporteringen til fylkesmannen, og dette kan forklare 
avvikstallene som fremkom i VG.  
 
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.  

 
Publisering av kontrollutvalgets møter 
Kontrollutvalget har gjennom 2018 gjentatte ganger påpekt ovenfor administrasjonen 
at kontrollutvalgets møter ikke blir publisert i Sande avis på lik linke med øvrige 
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utvalg. Under «Eventuelt» i møtet 19.11.2018 vedtok kontrollutvalget å oversende 
melding til kommunestyret om dette.  
 
Virksomhetsbesøk 
Utvalget har utbytte av å besøke virksomheter i kommunen og får gjennom det et 
nyttig innblikk i organisering og tjenesteutøvelse, herunder de utfordringer 
virksomhetene står overfor. 

 
Kontrollutvalget gjennomførte et virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten i Sande 
kommune i forbindelse med møtet 19.11.2018. Kontrollutvalget fikk en omvisning i 
hjemmetjenestens lokaler og en presentasjon fra virksomhetsleder Susanne 
Wollasch. Utvalget fikk blant annet informasjon om organiseringen, 
hjemmesykepleiens oppgaver, pågående prosjekter, samarbeidet med 
velferdsteknologi-teamet og økonomi. Kontrollutvalget sa seg godt fornøyd med 
orienteringen. 
 
Opplæring 
To medlemmer i kontrollutvalget deltok på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse på 
Gardermoen i februar 2018. 
 
Budsjett 
Kontrollutvalget vedtok i møte 17.09.2018 sin anbefaling for budsjett for tilsyn og 
kontroll i Sande kommune for 2019 med en samlet ramme på kr. 1.163.000 mot kr. 
1.120.000 i 2018. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat: 
Sekretariatstjenesten for kontrollutvalget utføres av Vestfold Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (VIKS). VIKS hadde i 2018 to ansatte i 100 % stillinger. 
Rådgiver Anja Ottervang Eriksen dekket sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i 
Sande kommune i 2018. 

 

Aleksander Leet er valgt som styremedlem i VIKS for perioden 2016-2019. 
 
 

 
 

Revetal, 8. januar 2019 
 

For leder av kontrollutvalget i Sande kommune, Aleksander Leet 
 
 
 
 

Anja Ottervang Eriksen 
Sekretær/Rådgiver VIKS 
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Arkivsak-dok. 19/00024-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 5/19 
BEHANDLING AV PROSJEKTPLANER TIL NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om 
__________________ i Sande kommune og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport 
som besvarer følgende problemstilling:  
 

 ________________________________________________________ 
 
Ferdig rapport med rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet innen 
05.09.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 23.09.2019.  
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 sak 39/18 ble det tatt opp at kontrollutvalget burde 
vurdere å bestille en prosjektplan til nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Kontrollutvalget diskuterte saken, og fattet følgende vedtak:  
 

Kontrollutvalget bestiller to alternative prosjektplaner fra Buskerud 
kommunerevisjon IKS for forvaltningsrevisjoner om følgende tema:  
 

a) Helse/omsorg; forvaltningsrevisjon innenfor medisinering og ernæring i 
sykehjem og/eller hjemmebasert omsorg  

b) Skole; elevenes psykososiale skolemiljø  
 

Prosjektplanen leveres sekretariatet innen 09.01.2019, slik at den kan 
behandles i kontrollutvalgets møte 22.01.2019.  

 
Sekretariatet har i skrivende stund ikke mottatt de bestilte prosjektplanene fra 
Buskerud kommunerevisjon. Dersom prosjektplanene blir ferdigstilt i forkant av 
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kontrollutvalgsmøtet 22.01.2019 vil de bli ettersendt på e-post til kontrollutvalgets 
medlemmer.  
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Arkivsak-dok. 19/00023-2 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 6/19 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Økonomisk sosialhjelp» tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Brev nr. 23 til kontrollutvalget – Regnskapsrevisjon 2018, datert 07.01.2019. 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil orientere om løpende revisjonsarbeid, herunder gjennomgå brev av 
07.01.2019 til kontrollutvalget i Sande vedrørende regnskapsrevisjon 2018. 
 
Revisor vil også orientere om status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk 
sosialhjelp». Rapporten skal i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 35/18 leveres 
til sekretariatet innen 07.05.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019. 
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Arkivsak-dok. 19/00025-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 7/19 
REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Vedlegg:  

 Protokoll fra styremøte i VIKS 20.11.2018 

 Avisutklipp fra Sande avis 03.01.2019 «Rådmannen anmelder Vogt» 
 

 
Saksframstilling: 
 

 Protokoll fra styremøte i VIKS 20.11.2018 
Protokoll fra styremøtet i VIKS 20.11.2018 legges frem til orientering. Styret i 
VIKS vedtok å anbefale eierkommunene å vedta en sammenslåing av 
selskapene VIKS (Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat) og 
Temark (Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS) fra 01.01.2020. 
Det ble også vedtatt å gjennomføre et eiermøte, og dette vil bli avholdt 
28.01.2019.  

 

 Avisutklipp «Rådmannen anmelder Vogt», Sande avis 03.01.2019 
Avisutklipp med informasjon om at rådmannen i Sande anmeldte 
kommunestyremedlem Jan Fredrik Vogt for ytringer om en ansatt i kommunen 
legges frem for kontrollutvalget til orientering. Ut fra opplysninger som har 
fremkommet i media er saken nå henlagt av politiet.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 20.11.2018 kl. 18:00 
Sted: Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem  
Lars Egeland, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Paul Gregersen  

  
Forfall:  Aleksander Leet, medlem 
  
Andre: Anja Ottervang Eriksen, observatør, rådgiver VIKS  

Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
  
  
Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 

 
Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader 
til innkallingen eller sakslisten.  
 
Før behandlingen av sakene på sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner: 
Tønsberg: forvaltningsrevisjonsrapport  «Vikarbruk i oppvekst, barnehager» 
Sande:                      «   «Psykisk helse og rusomsorg» 
Re:   «   «Sykefravær i Re kommune» 
Larvik:   «   «Larvik havn KF» 
Vestfold fylkeskommune: forvaltningsrevisjonsrapport «Kompetansestyring» 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 
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15/18 
15/00164-
68 

Godkjenning av protokollen fra 27.08.2018 2 

16/18 16/00119-8 Regnskapsrapport høsten 2018 2 

17/18 18/00111-5 Veien videre for VIKS og Temark 3 

18/18 18/00141-1 Møteplan 2019 4 

19/18 18/00103-4 Eventuelt 5 

    

 
 
Saker til behandling 

15/18 Godkjenning av protokollen fra 27.08.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 20.11.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøte i VIKS 27.08.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra styremøte i VIKS 27.08.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 

16/18 Regnskapsrapport høsten 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 20.11.2018 16/18 

 
 
 
 



7/19 Referatsaker 22.01.2019 - 19/00025-1 Referatsaker 22.01.2019 : Protokoll Styret for VIKS 20.11.2018

 3  

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen om regnskapet pr 31.10.2018 tas til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen om regnskapet pr 31.10.2018 tas til orientering. 
 
 
 
 
 

17/18 Veien videre for VIKS og Temark 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 20.11.2018 17/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret i VIKS innstiller til Vestfold fylkeskommune og eierkommunene som følger: 

• Kommuner og fylkeskommunen godkjenner at Vestfold fylkeskommune, 
Færder, Holmestrand, Sande, Re, Tønsberg, Horten, og Larvik kommuner blir 
medeiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS fra 01.01.2020. 

• Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og 
kommunesammenslåinger 01.01.2020 hensyntas.  

• Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, kommunestyrer og fellesnemnd 
våren 2019.  

• Avvikling av VIKS gjennomføres.  
 

 
 
Møtebehandling 
Styreleder innledet i saken. Daglig leder orienterte om innholdet i utredningene. 
Styremedlemmene la frem sitt syn, og saken ble grundig diskutert. Det fremkom 
under diskusjonen at blant annet stedlig kontor, nærhet, beholde kompetanse og 
kompetansemiljø er viktig.  
 
Styret mener og forutsetter at stedlig kontor på Re skal opprettholdes som i dag. 
Videre forutsetter styret at de ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om 
virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven, og dagens pensjonsordning i KLP for 
ansatte videreføres. Selskapet overtar alle pensjonsforpliktelser også ansvar for 
reguleringspremier. Ved uttreden eller avvikling av selskapet skal 
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pensjonsforpliktelser knyttes til oppsatte og løpende pensjoner ved selskapets 
etableringstidspunkt gjøres opp av tidligere eiere.  
 
Navn på selskapet er foreslått til Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat. «Kortnavnet» forventes endret til et navn som omfatter alle 
avdelingene. Det tas utgangspunkt i at selskapet velges som 
kontrollutvalgssekretariat for eierne.  
 
Arbeidsgruppen i VIKS har utført sin oppgave og saken er avsluttet.  
 
Det ble fremmet følgende forslag fra Terje Fuglevik:  
 «VIKS velger på nåværende tidspunkt å takke nei til invitasjon om deltagelse i 
Temark, Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS.  
Styret i VIKS vurderer de to selskapene som så forskjellig i oppbygging, størrelse og 
geografisk tilhørighet at en sammenslåing på nåværende tidspunkt ikke er aktuell.» 
 
Det ble stemt over fremlagt forslag fra Terje Fuglevik og fremlagt forslag til vedtak i 
saken.  
 
Votering 
Forslag fremlagt til vedtak i saken ble vedtatt med 7 mot 1 stemme som ble avgitt for 
forslag fra Terje Fuglevik. 
 
Vedtak  
 
Styret i VIKS innstiller til Vestfold fylkeskommune og eierkommunene som følger: 

• Kommuner og fylkeskommunen godkjenner at Vestfold fylkeskommune, 
Færder, Holmestrand, Sande, Re, Tønsberg, Horten, og Larvik kommuner blir 
medeiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS fra 01.01.2020. 

• Ny selskapsavtale utformes, der også eierendringer som følge av fylkes- og 
kommunesammenslåinger 01.01.2020 hensyntas.  

• Selskapsavtalen legges frem for fylkesting, kommunestyrer og fellesnemnd 
våren 2019.  

• Avvikling av VIKS gjennomføres. 
 
 
 

18/18 Møteplan 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 20.11.2018 18/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Følgende møteplan for 2019 vedtas: 
21.01.2019 eventuelt eiermøte 
25.03.2019 styremøte 
26.08.2019       « 
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Møtebehandling 
Møteplan ble behandlet. Styret vil invitere eierne i VIKS til et informasjonsmøte på 
dagtid i januar 2019. Ordførere og rådmenn blir invitert. 
Informasjonen vil inneholde orientering om henvendelsen fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS, utredninger og styrets vedtak 20.11.2018. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Følgende møteplan for 2019 vedtas: 
21.01.2019 eiermøte på dagtid 
25.03.2019 styremøte 
26.08.2019        « 
 
 
 
 
 

19/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 20.11.2018 19/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.15. 
 
Revetal, 21. november 2019 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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Arkivsak-dok. 19/00026-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 8/19 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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