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SAK 25/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
23.09.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.09.2019 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Sande 23.09.2019. 

 
Saksframstilling: 
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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  
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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.  
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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  
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Arkivsak-dok. 19/00115-13 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 2015-2019 25.11.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/19 
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
"MEDISINERING OG ERNÆRING I HJEMMEBASERT OMSORG" 

 

Forslag til vedtak: 
Administrasjonens informasjon om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Medisinering og ernæring i hjemmebasert omsorg» tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Sande behandlet forvaltningsrevisjonsprosjektet «Medisinering og 
ernæring innen hjemmebaserte tjenester» i kontrollutvalgsmøtet 23.09.2019, sak 
19/19. Formålet med rapporten var å vurdere om hjemmebasert omsorg i Sande 
kommune ivaretok krav til interkontroll og kvalitetsutvikling innen ernæring og 
legemiddeladministrasjon.  
 
Den leverte forvaltningsrevisjonsrapporten besvarte følgende problemstilling:  
 

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

 
Buskerud kommunerevisjon ga følgende anbefaling i rapporten:  
 

«Ut fra vår gjennomgang anbefaler BKR at kommunen/ny kommune vurderer 
de svakheter som er påpekt i denne gjennomgangen og at disse blir vurdert 
opp mot nye rutiner og praksis for organiseringen i den nye sammenslåtte 
kommunen for området hjemmetjenester». 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak ved behandling av rapporten:  
 

«Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og anbefaling i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Medisinering og ernæring innen 
hjemmebaserte tjenester» om at Sande kommune/nye Holmestrand kommune 
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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».  

 
Rådmannen er invitert til kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019 i henhold til vedtaket for å 
orientere om hvordan kommunen vil følge opp de påpekte svakhetene på området 
medisinering og ernæring i hjemmebaserte tjenester. Det er bekreftet at 
kommunalsjef Anne Marit Bakka vil møte på rådmannens vegne i 
kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019.  
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Arkivsak-dok. 19/00135-22 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 2015-2019 25.11.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/19 
REVISOR ORIENTERER: STATUS I 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT OM BPA 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon vedrørende status i forvaltningsrevisjonsprosjektet om BPA tas 
til orientering.  
 
Vedlegg:  
Vedtatt prosjektplan - forvaltningsrevisjon av BPA, datert 02.10.2019 

 
Saksframstilling: 
I kommunestyremøtet 25.06.2019 fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 44/19 
– «Tertialrapport og budsjettendringer, 1. tertial 2019» punkt 3:  
 

3. Vedtak om strengere tildelingspraksis som ble vedtatt i forbindelse med 
budsjettbehandling oppheves. 1,9 millioner til BPA tilbakeføres. Det følger av 
dette at endringsvedtak til ugunst for brukerne, der også brukeren ønsker det, 
skal behandles på nytt. I alle fremtidige vedtak om BPA, skal brukerne av 
tjenesten gis reell brukermedvirkning, og brukernes ønske skal tillegges stor 
vekt. Kontrollutvalget bes bestille forvaltningsrevisjon om BPA så snart det lar 
seg gjøre. Det bevilges inntil kr 200.000 til dette. 

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan om BPA i sitt møte 23.09.2019, sak 
20/19. Følgende vedtak ble fattet i sak 20/19:  
 

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? 
 

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

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til revidert prosjektplan pr. e-post i etterkant av 
møtet. Kontrollutvalget samlet seg om vedlagte prosjektplan datert 02.10.2019.  
 
Sak om tilleggsbevilgning blir lagt frem i kommunestyremøtet i Sande 19.11.2019.  
 
Revisor vil orientere kontrollutvalget om status og fremdrift i prosjektet om BPA i 
kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019.  
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1. Bakgrunn og formål 

Utkast til prosjektplan har sin bakgrunn i kommunestyrets møte 25.juni 2019, sak 44/19, 
hovedpunkt 3, hvor det ble fattet vedtak om forvaltingsrevisjon innen BPA og det ble bevilget 
inntil kr 200 000 til dette formål.  
 

Formålet med prosjekt er å undersøke om Sande kommune tilbyr og etterlever krav til 
tjenestetilbud for brukere med krav på BPA.  
 

Buskerud kommunerevisjon (BKR) utarbeidet til kontrollutvalgets møte 23.september 2019, sak 
20/19, utkast til prosjektplan angående kommunens ordning med brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA).  
 
På bakgrunn av innspill fra rådet for funksjonshemmede i Sande kommune samt drøftelse og 
behandling av saken i kontrollutvalget ble det besluttet at BKR skulle komme tilbake til 
kontrollutvalget i løpet av 26.september 2019 med et justert utkast til prosjektplan.  
 
Innspillene fra rådet for funksjonshemmede vil være en del av grunnlagsdokumentene i 
revisjonen. 
 
 

2. Problemstilling/ delproblemstillinger 

Prosjektet foreslås med følgende problemstillinger: 
 
Del1 

1. Sikrer kommunen at alle med rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får et slik 
tilbud, herunder: 
 

a. Saksbehandlingssystem 
b. Saksbehandlere har tilstrekkelig kompetanse 

i. Kjennskap til regelverket og hvem som har rett til BPA 
c. Saksbehandlingstid 

 
2. Sikrer kommunen at de som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får 

det tjenestetilbudet de har fått innvilget, herunder? 
 

a. Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å følge opp brukere som har fått 
innvilget BPA 

 
Del 2 

3. Sikrer kommunen brukermedvirkning i alle faser av arbeidet med BPA, herunder 
 

a. Hvordan involveres brukerne i avgjørelser om arbeidsgiveransvaret? 
b. Hvordan involveres brukerne i avgjørelser angående arbeidsledelse? 
c. Hvordan involveres bruker i valg av assistent? 
d. Ivaretas brukermedvirkning før vedtak om kommunale bistand foreligger? 

 
Dette vil BKR kontrollere med å blant annet se på: 
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• Søknader om BPA 

• Vedtak om BPA 

• Klagesaker til Fylkesmannen 

• Intervju av brukere som har fått innvilget BPA 
 

4. Hvilke system og rutiner har kommunen for å oppfylle arbeidsgiveransvaret til brukere 
med BPA? 

a. Herunder hvordan arbeider kommunen når de benytter private tilbydere av BPA, 
herunder arbeidslederrollen og arbeidsgiverrollen? 

b. Hvordan arbeider kommunen når de selv har arbeidsgiverrollen, herunder 
undersøkes også arbeidslederrollen? 

 
Problemstillingene kan bli noe endret, justert eller supplert underveis. Dersom dette blir 
aktuelt, vil det gjøres i dialog med kontrollutvalget. 
 

3. Avgrensninger 

Prosjektet vil ikke omfatte vurderinger av kommunens skjønnsutøvelse i enkeltsaker eller 
overprøve vedtak truffet av kommunen på området for BPA. Vi vil heller ikke se på om den 
faktiske tjenesteytingen er forsvarlig. Dette er oppgaver som tilfaller Fylkesmannen, som 
klageinstans.   
 

4. Revisjonskriterier1 

Følgende, foreløpige kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området: 

Lov og forskrift: 

• Kommuneloven 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

• omsorgstjenesteloven) 

• Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

(regjeringen.no) 

• Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen 

(regjeringen.no) 

• Rundskriv I-20/2000: Brukerstyrt personlig assistanse (regjeringen.no) 

Det er blant annet aktuelt og å utarbeide egne revisjonskriterier for følgende områder ut fra 

forslag til problemstillinger: 

• Kommunes informasjon om BPA ordningen 

• Saksbehandlingen rundt BPA 

 

1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de 

analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik 

eller svakheter. 
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• Kommunen internkontroll på området for sikre tjenestelevering 

• Kvalitetssikring av eventuelle eksterne leverandører 

Områder som ses på tilpasses kommunens organisering og rutiner, samt endres ved behov.   

5. Metode 

I dette prosjektet vil det i hovedsak være dokumentanalyse, gjennomgang av enkeltsaker, 

samtaler med kommuneadministrasjon, samtaler med brukere som har fått innvilget BPA og 

rådet for funksjonshemmende i Sande som danner grunnlaget for datainnhentingen. Vi vil også 

vurdere å intervjue et utvalg av assistenter, arbeidsledere og arbeidsgivere. 

Gjennom analyser av innsamlede data vil vi drøfte problemstillingene. 

Vår gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret 

i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Utkast til rapport vil bli sendt til rådmann for uttalelse. 

 

6. Organisering og ressursbruk 

Prosjektet kan gjennomføres innenfor en ramme på inntil 250 timer. Prosjektet gjennomføres i 
2019 og 2020, med rapportering i februar 2020.   

Det tas forbehold rundt fremdriften ut fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere 

dokumentasjon til prosjektet. 

 

 

  

Drammen, 25. september 2019. 

Torkild Halvorsen Ann Heidi Jebsen 
leder forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisorer 
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Arkivsak-dok. 19/00145-1 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 2015-2019 25.11.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/19 
MØTEPLAN 2020 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2020:  
 
 Onsdag 19. februar 2020 
 Onsdag 1. april 2020 
 Onsdag 13. mai 2020 
 Onsdag 23. september 2020 
 Onsdag 25. november 2020 
  
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
Møtene begynner som hovedregel kl. 18:00.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Sekretariatet foreslår onsdag som møtedag, og at møtene begynner kl. 18:00. Det 
nye kontrollutvalget i Holmestrand kommune vil få fremlagt møteplanen til revisjon i 
sitt første møte 19. februar 2020. Det nye utvalget vil da kunne gjøre eventuelle 
justeringer.  
 
Sekretariatet foreslår følgende møteplan for 2020: 
 
Onsdag 19. februar 2020 

• Introduksjon til kontrollutvalget 

• Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport om BPA-ordningen (Sande 
kommune) fra Buskerud kommunerevisjon  

• Årsrapport for kontrollutvalget 

• Bestille risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon 

• Bestille risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll  
 

Onsdag 1. april 2020  
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• Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon, og 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023  

• Behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll, og 
plan for eierskapskontroll 2020-2023  

 
Onsdag 13. mai 2020 (årsoppgjørsmøte) 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 

• Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll 
 
Onsdag 23. september 2020 (budsjettmøte) 

• Budsjett for kontrollarbeid 2021 

• Skriftlig tilbakemelding fra rådmannen vedrørende rapporten «Medisinering 
og ernæring innen hjemmebaserte tjenester» (Sande kommune) 

• Behandle prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll 

• Overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan  

• Revisors uavhengighetserklæring 
 
Onsdag 25. november 2020 

• Status i forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll.  

• Møteplan 2021 
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Arkivsak-dok. 19/00026-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 2015-2019 25.11.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/19 
EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
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Arkivsak-dok. 19/00022-30 
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Sande 2015-2019 25.11.2019 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/19 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 
25.11.2019 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
 


	Kontrollutvalget i Sande 2015-2019 (25.11.2019)
	Saksliste
	Saker til behandling
	25/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 23.09.2019
	Protokoll, kontrollutvalgsmøte i Sande 23.09.2019, sign.pdf

	26/19 Orientering fra administrasjonen vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Medi...
	27/19 Revisor orienterer: Status i forvaltningsrevisjonsprosjekt om BPA
	pplBPA190926.pdf

	28/19 Møteplan 2020
	29/19 Eventuelt 25.11.2019
	30/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 25.11.2019


