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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 22.01.2019 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset i Sande, møterom Klippan 
Arkivsak: 19/00022 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder 

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Steinar Stevning Hole 
Ole Danielsen, sak 3/19 
Unni Onsaker Berg, sak 3/19 

  
Forfall:  
 
Ikke møtt:  

Ingen  
 
Siv Mette Moa, medlem 

  
Andre: Anitra Fossum, virksomhetsleder plan- og byggesak, Sande og 

Holmestrand kommuner, sak 1/19-2/19 
Svend Bergan Grane, kommunalsjef teknisk, Sande og 
Holmestrand kommuner, sak 1/19-2/19 
Inger Anne Fredriksen, daglig leder Buskerud 
kommunerevisjon  
Heidi Wulff Jacobsen, daglig leder VIKS  
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 

  
Møteleder:  
 
Protokollfører: 

Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet 
 
Anja Ottervang Eriksen  

  
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 19/00022-1 
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
19.11.2018 

3 

2/19 19/00027-1 
Orientering om prosjektrapport om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen 

3 
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3/19 18/00153-3 
Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning 
og revisor fra 2020 

4 

4/19 19/00070-1 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 5 

5/19 19/00024-1 
Behandling av prosjektplaner til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

5 

6/19 19/00023-2 Revisor orienterer 22.01.2019 6 

7/19 19/00025-1 Referatsaker 22.01.2019 7 

8/19 19/00026-1 Eventuelt 22.01.2019 8 

    

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

1/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 1/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 19.11.2018 godkjennes. 
 
 
 
 

2/19 Orientering om prosjektrapport om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 2/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen om ulovlighetsoppfølging og prosjektrapporten 
«Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» til orientering.  
 
Møtebehandling 
Anitra Fossum, virksomhetsleder plan- og byggesak, holdt en presentasjon for 
kontrollutvalget, og besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Svend Bergan Grane, 
kommunalsjef teknisk, supplerte presentasjonen. Kontrollutvalget fikk blant annet 
informasjon om oppfølgingen av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen som 
ble ferdigstilt høsten 2018 og sluttrapporten for prosjektet med ulovlighetsoppfølging. 
Den pågående saken vedrørende brannsikkerhet i Trysilhus ble også kommentert.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 



 4  

Vedtak  
Kontrollutvalget tar informasjonen om ulovlighetsoppfølging og prosjektrapporten 
«Oppfølging av forvaltningsrevisjon av byggesaksavdelingen» til orientering.  
 
 
 

3/19 Innstilling til fellesnemnda på valg av revisjonsordning og 
revisor fra 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 3/19 

 
 

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.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget vurderte habiliteten til Aleksander Leet, Paul Gregersen og Kristine 
Flåtten på bakgrunn av deltakelse i representantskapsmøter i Buskerud 
kommunerevisjon IKS. Aleksander Leet er Sande kommunes representant i 
representantskapet i Buskerud kommunerevisjon IKS. Paul Gregersen og Kristine 
Flåtten har møtt som vararepresentanter i denne valgperioden.  
 
Aleksander Leet, Paul Gregersen og Kristine Flåtten fratrådte ved vurdering av deres 
habilitet, og vararepresentantene Ole Danielsen og Unni Onsaker Berg ble kalt inn i 
møtet for å vurdere habiliteten. Sekretariatet informerte om forvaltningsloven § 6 
andre ledd, og kontrollutvalget diskuterte saken. Aleksander Leet, Paul Gregersen og 
Kristine Flåtten ble funnet å være habile etter forvaltningsloven § 6 andre ledd og 
tiltrådte møtet. Vararepresentantene Ole Danielsen og Unni Onsaker Berg fratrådte 
etter habilitetsvurderingen.   
 
Daglig leder i Buskerud kommunerevisjon IKS, Inger Anne Fredriksen, fratrådte ved 
behandling av saken.  
 
Sekretariatet redegjorde for utredningen om valg av revisjonsordning og revisor, og 
besvarte kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte saken.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Sande kommune anbefaler fellesnemnda for nye Holmestrand 
kommune å velge offentlig revisjonsordning. Videre anbefaler kontrollutvalget i 
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Sande at Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark kommunerevisjon velges 
som revisor for den nye kommunen.  
 
 
 

4/19 Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 4/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 
kommune». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte kort om det fremlagte forslaget til årsrapport for 2018. 
Utkastet ble diskutert av kontrollutvalget.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Utkast til årsrapport vedtas som «Årsrapport 2018 for kontrollutvalget i Sande 
kommune». Årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
 

5/19 Behandling av prosjektplaner til nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 5/19 

 
 

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.  
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Møtebehandling 
Prosjektplanene «Medisinering og ernæring i hjemmebaserte tjenester» og 
«Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø» ble delt ut til kontrollutvalgsmedlemmene. 
E-post av 15.01.2019 fra leder for forvaltningsrevisjon i Buskerud kommunerevisjon 
IKS, Torkild Halvorsen, vedrørende behov for tilleggsbevilgning ble også delt ut.  
 
Daglig leder i Buskerud kommunerevisjon IKS, Inger Anne Fredriksen, kommenterte 
behovet for tilleggsbevilgning dersom et eller begge prosjektene skulle bestilles.  
 
Kontrollutvalget diskuterte de fremlagte forslagene til prosjektplaner. Det var enighet 
om at det ikke var ønskelig å be kommunestyret om tilleggsbevilgninger for å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon, og det ble foreslått at Buskerud kommunerevisjon 
rapporterer om tilgjengelige ressurser i neste kontrollutvalgsmøte 01.04.2019.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om 
«Medisinering og ernæring i hjemmebaserte tjenester» i Sande kommune og bestiller 
en forvaltningsrevisjonsrapport som besvarer følgende problemstillinger:  
 

1. Hvilke tiltak har virksomheten for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelse av lovgivningen innenfor de tema revisjonen omfatter?  

2. Følges tiltakene opp i praksis og om nødvendig korrigeres?  
3. Er tiltakene tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes?  

 
Ferdig rapport med rådmannens høringsuttalelse oversendes sekretariatet innen 
04.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019.  
 
Kontrollutvalget avventer rapportering fra Buskerud kommunerevisjon vedrørende 
tilgjengelige ressurser til forvaltningsrevisjon i kontrollutvalgsmøtet 01.04.2019 om 
bestillingen må justeres.  
 
 
 
 

6/19 Revisor orienterer 22.01.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 6/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Økonomisk sosialhjelp» tas til orientering.  
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Møtebehandling 
Brevet «Spesifikasjon av revisjonshonorar for 2018» fra Buskerud kommunerevisjon 
IKS datert 21.01.2019 ble delt ut til kontrollutvalgsmedlemmene. Daglig leder i 
Buskerud kommunerevisjon IKS, Inger Anne Fredriksen, kommenterte fordelingen 
mellom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver i 2018.  
 
Brev nr. 23 om regnskapsrevisjon 2018 ble gjennomgått, og kontrollutvalgets 
spørsmål ble besvart. Det ble opplyst at Marianne Elverum er ny oppdragsansvarlig 
revisor for regnskapsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Økonomisk sosialhjelp» skal legges frem i 
kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019, og det ble opplyst at prosjektet er i rute til å leveres 
som vedtatt. Buskerud kommunerevisjon har fått kontaktperson hos NAV og har 
avtalt oppstartsmøte.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Revisors informasjon om løpende revisjonsarbeid og forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Økonomisk sosialhjelp» tas til orientering.  
 
 
 
 

7/19 Referatsaker 22.01.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 7/19 

 
 

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

• Protokoll fra styremøte i VIKS 20.11.2018 
Paul Gregersen og sekretariatet refererte kort fra styremøtet i VIKS 
20.11.2019.  
 

• Avisutklipp «Rådmannen anmelder Vogt», Sande avis 03.01.2019 
Freddy Vogt ble kjent inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b) 
og fratrådte ved behandling av saken.   
 
Kontrollutvalgsleder orienterte kort om saken, og at anmeldelsen nå er henlagt 
av politiet.  



 8  

 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 

8/19 Eventuelt 22.01.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 22.01.2019 8/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:30.  
 
Neste møte i kontrollutvalget er 01.04.2019 kl. 18:00.  
 
 
Revetal 23.01.2019 
 
For leder i kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS 


