Møte nr. 10
Protokoll fra møtet 12. desember 2008

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE
12. DESEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

SAKLISTE
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
47/08

Ny Plan for forvaltningsrevisjon - kontrollutvalgets prioriteringer

48/08

Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2009 - 2012

49/08

Forvaltningsrevisjonsrapport Etikk - 2. gangs behandling

50/08

Status prosjekter og kontroller pr. desember 2008

51/07

Selskapskontroll Forus Næringspark AS, prosjektmandat

EVENTUELT
MELDINGER
17/08
18/08

Skatteinngangen for oktober
Sandnes kommunes medarbeiderundersøkelse 08 (kun sendt elektronisk)

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 97 65 90 eller mobiltlf. 988 06 776.
Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må
gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.
Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til
medlemmer/varamedlemmer.

Sandnes, 4/12-08
Kenneth Austrått
leder av kontrollutvalget

Wencke S: Olsen
sekretariatet

ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.

Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
12.12.2008

: 200800110
: E: 144
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
47/08

NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - KONTROLLUTVALGETS
PRIORITERINGER
Bakgrunn:
Som et ledd i arbeidet med å utarbeide ny Plan for forvaltningsrevisjon, har
kontrollutvalget hatt møter med kommuneadministrasjonen, politikere og fagforeningene
for å få deres innspill til planen. I tillegg har revisor utarbeidet en overordnet analyse av
Sandnes kommune som bakgrunn for planen.
Saksutredning:
Vedlagt følger en oversikt over de forskjellige innspillene som har kommet inn, både fra
revisor i den overordnede analysen, fra administrasjonen og fra møter med politikerne og
fagforeningene. Sekretariatet har samlet disse innspillene i ett dokument. Her er også
sammenfallene tema fra innspillene slått sammen i egen oversikt. Det foreslås at
sammen-stillingen er et eget vedlegg til planen (se egen sak).
For å gjøre kontrollutvalgets prioritering litt enklere, er de mottatte forslagene samlet i et
eget skjema, der kontrollutvalget kan vurdere hvor stor konsekvens en mener det kan ha
for kommunen dersom noe skulle inntreffe (Stor/Medium/Liten), og hvor stor
sannsynligheten er for at dette vil skje. Kjente risikoreduserende tiltak er også ført opp.
Til slutt kan det enkelte prosjekt vektes fra 1 – 6, der 1 er minst vesentlig og 6 er mest
vesentlig. Kontrollutvalget velger så ut de mest aktuelle prosjektene for prioritering i
planen. Kontrollutvalget har midler til ca. 8 prosjekter årlig (à ca. 200 timer, noe mindre
om en velger mer omfattende rapporter).
Vedtak som skal gjøres i forbindelse med godkjenning av selve planen er omhandlet i
egen sak, da denne saksutredningen skal videre til bystyret. Her vil kontrollutvalget be
om at utvalget får delegert fullmakt til oppdatering. En må påregne at planen oppdateres
i alle fall 2 ganger i løpet av perioden. Det er derfor ikke nødvendig å prioritere
prosjekter for mer de første årene i denne omgang. Det foreslås at kontrollutvalget
prioriterer 10 -15 prosjekter nå.
Forslag til
VEDTAK:
•

Kontrollutvalget prioriterer følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter for den
kommende perioden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

8.
9.
10.
•

Sekretariatet innarbeider kontrollutvalgets forslag i planens pkt. 5 før planen
videresendes bystyret i Sandnes for sluttbehandling (se for øvrig egen sak).

SANDNES, 24.10.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder

Vedlegg:
Samlet oversikt over innkomne forslag
Skjema for endelig vurdering
Litt om vesentlighetsvurdering
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ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.

Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
12.12.2008

: 200800110
: E: 144
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
48/08

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2009 - 2012
Bakgrunn:
Kontrollutvalget skal i henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 10 ha utarbeidet og
vedtatt ny Plan for forvaltningsrevisjon for den kommende perioden innen utgangen av
året etter siste kommunevalg, altså innen 31.12.08. Denne planen vil derfor i praksis
gjelde ut året etter neste kommunevalg, dvs. ut 2012. Planen skal i hht forskriften
vedtas av bystyret selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
perioden.
Saksutredning:
Planen inneholder i grove trekk en del lovkrav og forklaringer knyttet til
forvaltningsrevisjon, konklusjoner fra revisors overordnede analyse, samt opplysninger
om oppfølging av rapporter og rullering av planen.
Planens hovedområde er kapittel 5: Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter i
perioden.
Kontrollutvalget har før planen ble utarbeidet hatt møter med politikere og
representanter for fagforeningene for å få deres innspill til planen. I tillegg har
kommuneadministrasjonen kommet med innspill. Revisor har også kommet med innspill i
forbindelse med utarbeiding av overordnet analyse av Sandnes kommune som bakgrunn
for planen (vedlegg).
På bakgrunn av de innspill som er kommet fra dem som er nevnt over, har
kontrollutvalget foretatt sine prioriteringer. Prosjektene er grovt sett prioritert ut fra
følgende vurderinger:
•
•
•
•
•

Hvilke risikofaktorer foreligger?
Hvor stor konsekvens vil det ha for kommunen?
Hvor stor sannsynlighet er det for at en hendelse vil inntreffe?
Risikoreduserende tiltak
Samlet vesentlighetsgrad

Kontrollutvalget har budsjettmidler til ca. 10-15 prosjekter over en 2-årsperiode. Det er i
planen prioritert et tilsvarende antall prosjekter for de første årene. Kontrollutvalget vil i
henhold til planens pkt. 8 rullere planen 2-3 ganger i løpet av perioden for å fange opp
nye forhold/endrede forutsetninger. Kontrollutvalget ber derfor om at bystyret delegerer
slik myndighet til utvalget i henhold til forskriftens § 10. Oppdatert plan vil bli sendt
bystyret til orientering.
Kontrollutvalget har direkte innstillingsrett til bystyret i denne saken.
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Forslag til
VEDTAK:
1.

Bystyret i Sandnes vedtar det framlagte forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2009 –2012.

2.

Bystyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å oppdatere/rullere planen i
perioden, jfr. Forskriftens § 10. Oppdatert plan oversendes bystyret til orientering.

SANDNES, 24.11.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder

Vedlegg:

Plan for forvaltningsrevisjon 2009 – 2012 m/vedlegg
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ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.
Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
12.12.2008

: 200800264
: E: 216
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
49/08

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ETIKK - 2. GANGS BEHANDLING
Bakgrunn:
Kontrollutvalget behandlet på sitt møte den 5. september 2008
forvaltningsrevisjonsrapporten ”Etikk” (er sendt ut tidligere, sendes ikke ut på ny). Det
ble på dette møtet fattet følgende vedtak:
•
•

Forvaltningsrevisjonsrapport etikk oversendes Administrasjonsutvalget på første
møte og fagforeningenes hovedtillitsvalgte til uttale snarest.
Saken undergis ny behandling i kontrollutvalget.

Saksutredning:
Rapporten ble behandlet i Administrasjonsutvalget den 02.12.09, der det ble fattet
følgende enstemmige vedtak:
Administrasjonsutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Etikk til orientering.
Rapporten er også oversendt til de hovedtillitsvalgte, med frist til å uttale seg til 1.
desember.
Hovedtillitsvalgte har meldt tilbake at de ønsker å avvente rådmannens videre
behandling av rapporten før de evt. gir ytterligere tilbakemeldinger i saken. Dette er et
arbeid som de hoved-tillitsvalgte vil bli involvert i.
Det vises for øvrig til saksutredningen i sak 30/08, som er lagt ved.
Forslag til
VEDTAK:
1.

Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonsrapporten ” Etikk” til etterretning.

2.

Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner
og anbefalinger. Kontrollutvalget får melding om hvordan bystyrets vedtak er fulgt
opp i løpet av første halvår 2009.

SANDNES, 3/12-08
Wencke S. Olsen
Vedlegg:
Sak 30/08
Forvaltningsrevisjonsrapport (sent ut tidligere, sendes ikke ut på ny)
Vedtak i Administrasjonsutvalget
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.

Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
05.09.2008

: 200800264
: E: 216
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
30/08

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ETIKK.
Kontrollutvalget bestilte på sitt møte den 22. mars 2007 et forvaltningsrevisjonsprosjekt
innenfor området ”Etikk”.
Formål med prosjektet var todelt: Først å gjennomgå status i kommunen mht. forekomst
av etiske retningslinjer, og prosesser i tilknytning til utvikling og etterlevelse av dem. I
tilegg skal prosjektet søke å belyse viktige elementer knyttet til mislighets- og
korrupsjonsrisiko.
Ut fra dette vedtok kontrollutvalget å se nærmere på følgende problemstillinger:
1. Hvordan arbeider kommunen for å forankre og sikre gode, etiske holdninger og
handlinger?
Status for etiske retningslinjer: Er de nedtegnet, klargjørende, veiledende,
tydelige og fullstendige? Gitt at kommune ikke har etiske retningslinjer: Hva
skyldes dette?
• Status for prosesser, kommunikasjon, dialog mellom ansatte i kommunen.
• Hvilke tiltak iverksettes når det avdekkes brudd på kommunens etiske
retningslinjer eventuelt når foreligger mistanke om regulære lovbrudd?
• Hvordan håndteres varslere i kommunens regelverk, og i praksis?
2. I hvilken grad er kommunen utsatt for risiko for økonomiske og
regnskapsmessige misligheter, og hvordan styres risiko?
Saksutredning:
Sekretariatet har nå mottatt den ferdigstilte rapporten fra revisor. Rapporten inkluderer
også kommunalt foretak.
Rapportens funn, vurderinger og anbefalinger er oppsummert i kap. 1. Det går her fram
at det er mange positive trekk ved kommunens etikkarbeid, og revisor oppsummerer
disse slik:
Sandnes kommune har i mange år hatt regelverk hvor etikk har inngått, og har bygget
opp sentrale verdier som støtter dette. I desember 2007 vedtok bystyret egne etiske
retningslinjer og varslingsrutiner. Det betyr at revisjonen er gjennomført midt i en
pågående prosess i kommunen.
Det vises til rapportens kap. 1 for utdyping av positive trekk ved kommunens
etikkarbeid.
Når det gjelder revisors anbefalinger, er disse i korthet summert opp til følgende i kap.
1:
•
•

Synliggjøre kommunens etiske retningslinjer bedre på intranett og internett.
Utarbeide opplæringstiltak tilpasset behovene i de forskjellige fagmiljøene.
Tiltakene bør særlig legge til rette for systematiske diskusjoner på
arbeidsplassene
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•

•

•

Iverksette tiltak som reduserer de mest rapporterte etikkbrudd, nemlig brudd
på yrkes-etiske retningslinjer og normer, brudd på taushetsplikt,
habilitetsproblemer, og fore-komsten av mobbing, trakassering og
diskriminering
Informere alle ansatte om kommunens varslingsrutiner. Ivareta varslerens
behov for konfidensialitet, trygghet og kunnskap om resultatet av sitt varsel.
Iverksette aktivite-ter for å bygge opp tilliten til varslingssystemet og legge til
rette for en god organisa-sjonskultur
Fortsette det gode forebyggende arbeid i forhold til mislighetsrisiko, slik at
Stavanger ikke får oppleve korrupsjonsskandaler som enkelte andre
kommuner.

Det vises ellers både til utfyllende kommentarer i rapportens kap. 1, og til rapportens
kapittel 5, som inneholder samlet oversikt over revisors vurderinger og anbefalinger.
Iflg. Revisjonsforskriftens § 8, 2. skal administrasjonssjefen (rådmannen) gis anledning
til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer fram i rapporten.
Administrasjonssjefens kommentarer skal også fremgå av selve rapporten, og finnes i sin
helhet i rapportens kap. 6.
Rådmannen oppsummer med at i rapporten gir revisjonen flere gode anbefalinger til
forbedringer, som det allerede nå er aktuelt å gripe fatt i. Rådmannen vil etterfølge rådet
om å nedsette et etikkutvalg/ gruppe som skal arbeide videre med aktuelle tiltak og
forbedringer. Sak om dette vil bli fremmet for administrasjonsutvalget i høst.etikkarbeid
er et viktig område og det skal ha kontinuerlig fokus i hele organisasjonen.
I tillegg til rådmannens kommentarer ligger det også her ved kommentarer fra daglig
leder i kommunalt foretak i kommunen (kap. 6)
Sekretariatet foreslår at rapporten overendes Administrasjonsutvalget for framlegging/
behandling parallelt med at den videresendes bystyret for sluttbehandling.
Forslag til
VEDTAK:
1.

Bystyret i Sandnes slutter seg til de samlede kommentarer og anbefalinger som går
fram av forvaltningsrevisjonsrapporten ” Etikk”.

2.

Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging. Kontrollutvalget får
melding om hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp i løpet av første halvår 2009.

SANDNES, 19.08.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport
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ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.

Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
12.12.2008

: 200800005
: E: 216
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
50/08

STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. DESEMBER 2008
Bakgrunn:
Sekretariatet orienterer kontrollutvalget til hvert møte om status for bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, samt om status for behandlede rapporter i
kontrollutvalget, se vedlegg.
Saksutredning:
Den vedlagte oversikten inneholder prosjekter som er bestilt med anslått dato for
ferdigstilling gitt av Rogaland Revisjon IKS. Det er tatt med en egen kolonne for beregnet
kostnad fra revisors side for det enkelte prosjekt. Kontrollutvalget hadde pr. november
utestående 4 prosjekter som var bestilt for levering i 2008. Revisor har gitt
tilbakemelding på at 3 av disse blir levert i 2009, mens ett prosjekt er ventet ferdigstilt
innen årets utgang.
Det er også laget en oversikt i skjemaet over når lovpålagt tilbakemelding på oppfølging
av rapporter skal finne sted.
For å gi kontrollutvalget oversikt over hvilke prosjekter som etter hvert vil være ferdig
utført, er det til slutt laget en liste over ferdigbehandlede prosjekter i denne perioden.
Forslag til
VEDTAK:
Kontrollutvalget tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. desember 2008
til orientering.

Sandnes, 24.11.2008
Wencke S. Olsen
Sekr. leder
Vedlegg:

Statusoversikt pr. desember
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ROGALAND
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.

Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
12.12.2008

: 200800342
: E: 216
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
51/08

SELSKAPSKONTROLL FORUS NÆRINGSPARK AS, FORSLAG TIL
PROSJEKTMANDAT
Bakgrunn:
Kontrollutvalget ba på sitt forrige møte om at sak vedr. bestilling av selskapskontroll i
Forus Næringspark AS ble lagt fram på dette møte, på bakgrunn av forslag til
prosjektmandat.
Kontrollen er vedtatt av Stavanger kontrollutvalg. Saken legges nå fram for øvrige
eierkommuner.
I vedtatt Plan for selskapskontroll i Sandnes står det bl.a. følgende:
Kontrollutvalget gis myndighet til å avgjøre hvor mange selskapskontroller som skal
gjennomføres i planperioden, samt å foreta endelige prioriteringer sammen med
evt. øvrige eierkommuner (uthevet av sekretariatet).
Saksutredning:
Sandnes og Stavanger er like store eiere i Forus Næringspark AS med 49% hver.
Formålet med prosjektet er å gjennomføre kontroll med forvaltningen av eierinteressene
i Forus Næringspark AS (eierskapskontroll), og analyse av utvalgte forhold knyttet til
selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).
Ut fra dette formålet skal prosjektet se nærmere på følgende:
1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt
opp?
2. Hvilke incentivordninger innenfor tomteutvikling er etablert og fungerer disse
etter sin hensikt?
3. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?
4. Hvilken praksis i forhold til anskaffelser og offentlighet utøver selskapet
Arbeidsforbruket for Sandnes’ del er på 180 timer.
Sekretariatet foreslår at Sandnes kontrollutvalg bestiller selskapskontroll i Forus
Næringspark AS i tråd med det som er vedtatt av kontrollutvalget i Stavanger.
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Forslag til
VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i
Forus Næringspark AS i tråd med det framlagte prosjektmandatet.

SANDNES, 03.12.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder

Vedlegg:

Prosjektmandat
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