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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Sande 
 
Dato: 23.09.2019 kl. 18:00 
Sted: Møterom Klippan, rådhuset i Sande 
Arkivsak: 19/00022 
  
Tilstede:  Aleksander Leet, leder  

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 
Ingen  

  
Forfall:  
 
Ikke møtt:  

Ingen 
 
Siv Mette Moa, medlem 

  
Andre: 
 
 
 
Møteleder: 

Ann Heidi Jebsen, forvaltningsrevisor Buskerud 
kommunerevisjon IKS 
Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
 
Kontrollutvalgsleder Aleksander Leet 

  
Protokollfører: Anja Ottervang Eriksen  
  

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

18/19 
19/00022-
20 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 
20.05.2019 

3 

19/19 19/00115-6 
Behandling av rapporten "Medisinering og ernæring 
innen hjemmebaserte tjenester" 

3 

20/19 19/00135-1 
Behandling av prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om BPA 

5 

21/19 19/00134-1 Budsjett for kontrollarbeid 2020 6 

22/19 
19/00023-
10 

Plan for revisjon 2019 7 
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23/19 19/00025-9 Referatsaker 23.09.2019 8 

24/19 19/00026-7 Eventuelt 23.09.2019 8 

    

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller saksliste. 
 
Sak 20/19 ble behandlet før sak 19/19.   
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Saker til behandling 

18/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.09.2019 18/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 20.05.2019 godkjennes. 
 
 
 
 

19/19 Behandling av rapporten "Medisinering og ernæring innen 
hjemmebaserte tjenester" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.09.2019 19/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og anbefaling i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Medisinering og ernæring innen hjemmebaserte 
tjenester» om at Sande kommune/nye Holmestrand kommune vurderer de svakheter 
som er påpekt i rapporten. Revisor anbefaler at de påpekte svakhetene blir vurdert 
opp mot nye rutiner og praksis for organiseringen i den nye sammenslåtte 
kommunen for området hjemmetjenester.  
 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at det er 
rom for forbedringer på de områder revisjonen omfatter, og at rapporten vil være et 
viktig supplement i arbeidet med kvalitetssikring i ny kommune.  
 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen i nye Holmestrand kommune skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget innen 15.08.2020 om hvordan rapportens påpekninger 
har blitt benyttet i organiseringen av hjemmetjenesten i den nye kommunen.  
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Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefaling i 
rapporten «Medisinering og ernæring innen hjemmebaserte tjenester». 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen i nye Holmestrand kommune skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget innen 01.08.2020 om hvordan rapportens påpekninger 
har blitt benyttet i organiseringen av hjemmetjenesten i den nye kommunen.  
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ann Heidi Jebsen i Buskerud kommunerevisjon presenterte 
hovedpunktene i forvaltningsrevisjonsrapporten «Medisinering og ernæring i 
hjemmebaserte tjenester». Kontrollutvalget diskuterte funnene i rapporten, og revisor 
besvarte kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Det ble foreslått å invitere rådmannen til neste kontrollutvalgsmøte for å orientere om 
hvordan kommunen vil følge opp de påpekte svakhetene på området medisinering 
og ernæring i hjemmebaserte tjenester.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og anbefaling i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Medisinering og ernæring innen hjemmebaserte 
tjenester» om at Sande kommune/nye Holmestrand kommune vurderer de svakheter 
som er påpekt i rapporten. Revisor anbefaler at de påpekte svakhetene blir vurdert 
opp mot nye rutiner og praksis for organiseringen i den nye sammenslåtte 
kommunen for området hjemmetjenester.  
 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen i sin uttalelse til rapporten skriver at det er 
rom for forbedringer på de områder revisjonen omfatter, og at rapporten vil være et 
viktig supplement i arbeidet med kvalitetssikring i ny kommune. Kontrollutvalget 
inviterer rådmannen i Sande til neste kontrollutvalgsmøte 25.11.2019 for å orientere 
om hvordan kommunen vil følge opp de påpekte svakhetene på området 
medisinering og ernæring i hjemmebaserte tjenester.  
 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen i nye Holmestrand kommune skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget innen 15.08.2020 om hvordan rapportens påpekninger 
har blitt benyttet i organiseringen av hjemmetjenesten i den nye kommunen.  
 
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:  
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefaling i 
rapporten «Medisinering og ernæring innen hjemmebaserte tjenester». 
Kontrollutvalget ber om at administrasjonen i nye Holmestrand kommune skriftlig 
rapporterer til kontrollutvalget innen 01.08.2020 om hvordan rapportens påpekninger 
har blitt benyttet i organiseringen av hjemmetjenesten i den nye kommunen.  
 
 
 



 5  

 

20/19 Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
om BPA 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.09.2019 20/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport 
med følgende problemstillinger:  
 

• Hvordan sikrer kommunen at alle med rett på brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) får et slik tilbud? 
 

• Hvordan sikrer kommunen at de som har fått innvilget brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) får det tjenestetilbudet de har fått innvilget? 

 
Ferdig rapport med rådmannens høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 
12.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte kort om bakgrunnen for saken, og referat fra møte i 
rådet for funksjonshemmede 12.09.2019 ble delt ut. Ann Heidi Jebsen kommenterte 
innspillene fra rådet for funksjonshemmede, og redegjorde for det oversendte 
utkastet til prosjektplan fra Buskerud kommunerevisjon. 
 
Kontrollutvalget diskuterte saken og alternative problemstillinger grundig. Revisor 
besvarte utvalgets spørsmål. Sekretariatet påpekte at arbeidet med rapporten må 
gjennomføres i 2019, og belastes kontrollutvalget i Sande sitt budsjett for 2019.  
 
Freddy Vogt fremla et skriftlig forslag på 16 punkter til hva som skal undersøkes i 
revisjonsrapporten. Kontrollutvalget diskuterte forslag til vedtak.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)» og bestiller en forvaltningsrevisjonsrapport 
med følgende problemstillinger i del 1:  
 

• Hvordan sikrer kommunen at alle med rett på brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) får et slik tilbud? 
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• Hvordan sikrer kommunen at de som har fått innvilget brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) får det tjenestetilbudet de har fått innvilget? 

 
Kontrollutvalget bestiller også en del 2, der Buskerud kommunerevisjon går dypere 
inn i innspillene fra rådet for funksjonshemmende. Kontrollutvalget ber 
kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 100.000,- tilsvarende 80 timer til del 
2. Det tas forbehold om tilleggsbevilgning fra kommunestyret i Sande for bestilling av 
del 2. 
 
Buskerud kommunerevisjon oversender e-post med forslag til prosjektplan til 
kontrollutvalgssekretariatet torsdag 26.09.2019. Kontrollutvalget behandler forslaget 
til utkast per e-post, og melder tilbake til revisjon innen 01.10.2019.  
 
 
 
 

21/19 Budsjett for kontrollarbeid 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.09.2019 21/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.866.000,- til kontroll og tilsyn i 
Holmestrand kommune for 2020 fordelt på følgende måte: 
          
Revisjonstjenester         1.000.000,- 

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   

• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,   
overordnet analyse     

• Attestasjoner, andre tjenester , deltakelse  
og forberedelse til møter m.m.  

 

Årsoppgjør 2019 for Sande kommune       330.000,-  

             
Sekretariatstjenester          296.000,- 
 
Andre utgifter          240.000 
Møtegodtgjørelse     kr     90.000,-    
Andre utgifter/kurs     kr    70.000,-      
Til kontrollutvalgets disposisjon   kr    80.000,-    

            
Sum          1.866.000,- 
 
Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og 
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir 
behandlet i representantskapene i november/desember 2019. 
 
Budsjettforslaget oversendes formannskapet og kommunestyret. 
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Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte det fremlagte forslaget til budsjett. Det ble påpekt at 
forslaget til det nye reglementet for godtgjørelse for nye Holmestrand kommune tilsier 
at det må settes av kr 125.000,- til godtgjøring av kontrollutvalget for 2020. Det var 
enighet om å innarbeide dette i vedtaket.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler et budsjett på kr 1.901.000,- til kontroll og tilsyn i 
Holmestrand kommune for 2020 fordelt på følgende måte: 
          
Revisjonstjenester         1.000.000,- 

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll   

• Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,   
overordnet analyse     

• Attestasjoner, andre tjenester , deltakelse  
og forberedelse til møter m.m.  

 

Årsoppgjør 2019 for Sande kommune       330.000,-  

             
Sekretariatstjenester          296.000,- 
 
Andre utgifter          275.000,- 
Møtegodtgjørelse     kr   125.000,-    
Andre utgifter/kurs     kr    70.000,-      
Til kontrollutvalgets disposisjon   kr    80.000,-    

            
Sum          1.901.000,- 
 
Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og 
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir 
behandlet i representantskapene i november/desember 2019. 
 
Budsjettforslaget oversendes formannskapet og kommunestyret. 
 
 

 
22/19 Plan for revisjon 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.09.2019 22/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar plan for revisjon mv. 2019 fra Buskerud kommunerevisjon til 
orientering. 
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Møtebehandling 
Saken ble behandlet.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar plan for revisjon mv. 2019 fra Buskerud kommunerevisjon til 
orientering. 
 
 
 
 

23/19 Referatsaker 23.09.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.09.2019 23/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet refererte kort fra styremøte i VIKS 26.08.2019.  
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering.  
 
 
 
 

 
24/19 Eventuelt 23.09.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sande 23.09.2019 24/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
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Møtebehandling 
Nestleder Paul Gregersen refererte kort fra det årlige møtet mellom Buskerud 
kommunerevisjon, administrasjonen i Sande kommune og kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig.  
 
Vedtak  
Informasjon vedrørende årlig møte med Buskerud kommunerevisjon, 
administrasjonen og kontrollutvalget tas til orientering.  
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet 19:45 
 
Neste møte i kontrollutvalget i Sande er 25.11.2019 kl. 18:00.  
 
 
 
Revetal, 24.09.2019 
 
For leder av kontrollutvalget i Sande, Aleksander Leet 
 
 
 
 
Anja Ottervang Eriksen  
Rådgiver 
VIKS  
 


