
Møte nr. 3 
Protokoll fra møtet 14. mars 2008 

 
 

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 
 

14. MARS 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET 
 

SAKLISTE 

 
09/08  Skatteregnskapet for 2007 
 
10/08  Plan for selskapskontroll 
 
11/08  Bystyrets reglement for gjennomføring av selskapskontroll i Sandnes kommune 
 
12/08  Regnskap 2007 - budsjett for kontroll og tilsyn 
 
13/08  Status prosjekter og kontroller pr. mars  2008 
 
 

EVENTUELT 

 
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, 6/3-2008 
 
 
Kenneth Austrått 
Leder av kontrollutvalget Wencke S: Olsen 
 Sekretariatet 
 



 
ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800136 
: E: 232   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 

 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

14.03.2008 
 

09/08 
 

 
SKATTEREGNSKAPET FOR 2007 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har fått tilsendt Skatteoppkrevers orientering om skatteregnskapet for 
2007. I tillegg har en mottatt Kontrollrapport 2007 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes kommune, sendt fra Hordaland Skattefutkontor, se 
vedlegg.  

Kommunene har ansvaret for skatteinnkreving og føring av skatteregnskap  (skatteopp-
kreverfunksjonen). Staten v/Riksrevisjonen har ansvar for revidering av kommunenes 
skatteregnskap, og bygger sin revisjon på de stedlige kontrollene som Kontrollavdeling 
Vest v/ Hordaland Skattefutkontor gjennomfører. Kontrollavdelingen avgir årlig rapport til 
kommunen og til Riksrevisjonen.  

Kontrollutvalget er ikke pålagt noen form for behandling av skattregnskapet. Regnskapet 
legges likevel vel frem som et ledd i kontrollutvalgets overordne ansvar for at de 
kommunale regnskaper blir revidert på en betryggende måte.  

Saksutredning 

Som det går fram av skatteoppkrevers melding er kommunens andel av skatteinngangen 
for 2007 på 1,37 milliarder kroner (av dette er 684 millioner kroner første halvår). Dette 
er en økning på i overkant av 74,2 millioner kroner og 5,7 % økning sammenlignet med 
året før. Akkumulert ligger en over budsjett med 57,2 millioner kroner. Imidlertid må 
man her være klar over at budsjettet ble opp justert med 42 millioner kroner etter første 
halvår.  
Korrigerte fordelingstall (her gikk kommunens andel ned, men en fikk likevel overført 3,8 
mill) og høyere fordelingsprosent har totalt medvirket til økte inntekter for kommunen i 
2007. 
 
Når det gjelder skatteoppkrevers melding for øvrig, vises det til 
skatteoppkreversorientering i møtet. 
 
Kontrollrapporten fra skattefuten inneholder ikke momenter som tilsier at 
skatteregnskapet ikke kan godkjennes. Det er imidlertid pekt på et forhold som er brudd 
på lov/forskrift/ instruks: Det bør ryddes opp i manuelle posteringer som ble foretatt 
forut for konvertering til nytt skatteregnskap (SOFIE). Skattekontoret opplyser at å rydde 
opp i dette er en prioritert oppgave. 
 
Dersom det avdekkes vesentlige feil, rapporterer Kontrollavdeling Vest til 
kontrollutvalget. Det er ikke rapportert noe for 2007. Det tyder på at det ikke er 
avdekket vesentlige feil ved deres kontrollbesøk som skulle tilsi at skatteregnskapet ikke 
kan godkjennes. Dette går også fram av skatteoppkrevers melding. 
 
Kontrollutvalget kan kun ta skatteregnskapet til orientering, da utvalget ikke er pålagt 
noen form for behandling av skatteregnskapet. Det er en statlig oppgave. 
 



 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2007 til orientering. 

 
 
 
 SANDNES, 05.03.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
sekretariatsleder 
 
 
 
Vedlegg: 
Årsrapport skatteregnskapet 
Kontrollrapport fra skattefuten 
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10/08 
 

 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har på sine to forrige møter fått seg forelagt foreløpige utkast til ny plan 
for selskapskontroll. Det ble på forrige møte vedtatt at planen legges fram for endelig 
vedtak i neste møte. 
 
Saksutredning: 
Vedlagt følger forslag til endelig plan for selskapskontroll. Planforslaget  har tidligere 
vært oversendt revisor, som har kommet med flere innspill til planen. 
 
En selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon i selskapet. Dette er en frivillig 
oppgave, og ikke en del av den lovpålagte selskapskontrollen. Ifølge kommunelovens § 
80 2. ledd, skal kommunestyret vedta egne regler om slik kontroll. Forslag til slike regler 
ligger ved som egen sak til dette møtet. Når slike regler er vedtatt av bystyret, vil de bli 
et vedlegg til planen.  
 
Dersom kontrollutvalget har forslag til endringer i planen, vil disse bli innarbeidet i 
planen før den oversendes bystyret til sluttbehandling.  
 
Kontrollutvalget innstiller til bystyret i denne saken. 
 
Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Bystyret i Sandnes vedtar det framlagte forslaget til Plan for Selskapskontroll 
for Sandnes kommune. Planen gjelder for perioden 2008  2011, eller til ny plan 
foreligger. 
 

 
 
 SANDNES, 18.02.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
Vedlegg: 
Plan for selskapskontroll 











































 
ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 
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14.03.2008 
 

11/08 
 

 
REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL I SANDNES 
KOMMUNE 
 
Bakgrunn: 
Kommuneloven ble i 2004 endret, bla. ved nye bestemmelser i § 77 og at ny § 80 kom 
inn i loven. Lovens § 77.5 slår fast at det påligger kontrollutvalget å påse at kommunen 
selv fører kontroll med forvaltningen av sine interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget 
har i tillegg en utvidet innsynsrett visse typer selskaper i henhold til KL § 80 om 
selskapskontroll: 
 

§ 80. Selskapskontroll  

       I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der 
en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de 
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder 
som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes 
nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i 
selskapet.  

       Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og 
revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i 
selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens 
eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.  

       Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har 
rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap 
og tilsvarende organ.  
 
Som det går fram av 2. avsnitt, kan kommunestyret fastsette regler om kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og om hvilke dokumenter m.v. som 
skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.  
 
Saksutredning: 
Vedtakelse av slike retningslinjer skal være klargjørende både for bystyret, 
kontrollutvalget og de respektive selskaper som er aktuelle for selskapskontroll. 
Retningslinjene skal bl.a. inneholde oversikter over hvordan slike kontroller skal 
behandles, innsynsretten, hvilke dokumenter som skal sendes kontrollutvalget, hvor ofte 
plan for selskapskontroll skal rulleres og om det skal gjennomføres frivillig 
forvaltningsrevisjon som ledd i selskapskontrollen. Forvaltningsrevisjon kan evt. 
prioriteres for visse typer selskaper (for eksempel selskaper som produserer 
velferdstjenester), eller man kan i sin helhet overlate dette til kontrollutvalget ved 
bestilling.  
 
 
 



Nærmere om forvaltningsrevisjon i selskaper. 
Hjemmelen til å gjennomføre forvaltningsrevisjon skal – som nevnt innledningsvis - 
nedfelles i bystyrets retningslinjer for gjennomføring av selskapskontroll, jfr. KL § 80 
andre ledd. 
 
Kontrollutvalgene har fram til i dag ønsket å i størst mulig grad utnytte de muligheter 
man har fått til via revisor å gjøre mer systematiske analyser av selskapets aktiviteter 
gjennom å utføre forvaltningsrevisjon i selskapene. Etter hvert som kommunens eierskap 
blir systematisert gjennom eiermeldinger, kan det være grunn til å anta at 
kontrollutvalgets rolle med å påse at kommunen selv fører kontroll med forvaltningen av 
sine interesser i selskaper m.m. kan reduseres til fordel for forvaltningsrevisjon av de 
selskapene som omfattes av kommunelovens § 80. Kontrollutvalget ønsker derfor å ha 
mulighet til selv å vurdere behovet for forvaltningsrevisjon i et selskap i forbindelse med 
bestilling av selskapskontroll, og i samarbeid med øvrige eierkommuner.  
 
 
Forslag til retningslinjer er laget på bakgrunn av anbefalinger sekretariatet har mottatt 
fra NKRF (Norsk Kommunerevisorforbund)’s kontrollutvalgskomité (se vedlegg). Revisor 
har i tillegg kommet med innspill. Retningslinjene vil bli et vedlegg til Plan for 
selskapskontroll når denne er vedtatt av bystyret. 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget ber bystyret godkjenne de framlagte retningslinjene for 
gjennomføring av selskapskontroll i Sandnes kommune. 
 

 
 
 
 
 SANDNES, 18.02.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til retningslinjer m/vedlegg 
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12/08 
 

 
ÅRSREGNSKAP 2007 - BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 
 

Bakgrunn 

Kontrollutvalget har iflg. Forskrift for kontrollutvalg § 18 ansvar for å komme med forslag 
til budsjett for området kontroll og tilsyn. Dette medfører også at kontrollutvalget får 
ansvar for oppfølging av budsjett og regnskap. 
 
Saksframstilling 
Sekretariatet har fått tilsendt budsjettkontroll pr. 31.12.07 fra Rogaland Revisjon IKS, se 
vedlegg. Vi har i tillegg vært i kontakt med økonomikontoret i Sandnes, for å sjekke hva 
de har ført i sitt regnskap på postene for kontroll og tilsyn i 2007. 
 
Iflg.  oversikten fra Rogaland Revisjon og regnskapstall innhentet fra Sandnes kommune 
er det et mindreforbruk på budsjettet for 2007. Mindreforbruket på revisjonsutgifter 
relaterer seg først og fremst til regnskap og attestasjon, mens budsjettmidler til 
forvaltningsrevisjon er benyttet. Revisor nevner at deler av regnskapsrevisjonen for 2007 
er utført i 2008. Det er også et mindreforbruk på sekretariatsutgifter, noe som skyldes 
tilbakebetaling av overskudd for 2006.  
Samlet er ca. 84% av budsjettet for kontroll og tilsyn forbrukt. Da har man også tatt 
med kontrollutvalgets  utgifter, selv om kommunestyret ikke hadde satt av 
budsjettmidler til dette. Det er likevel overført et beløp på i overkant av 50.000 kr. til 
budsjettet for å dekke lønn til folkevalgte. Dette beløpet er ikke benyttet i sin helhet, og 
er dermed med og dekker opp deler av de resterende utgiftene til kontrollutvalget, på ca. 
25.000 kr. (kontrollutvalgets utgifter for 2007 var på i alt ca. 72.000 kr.). Som nevnt 
innledningsvis er det et samlet forbruk for 2007 på ca. 84% av vedtatte budsjettmidler. 
 
Regnskapet er en del av endelig samlet årsregnskap m/revisjonsberetning for Sandnes 
kommune som vil bli behandlet på neste møte. 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskap 2007 for budsjettområdet ”Kontroll og 
tilsyn” til etterretning. 

 
 
 SANDNES, 20.02.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
Vedlegg: 
Regnskapsoversikter 
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STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. MARS  2008 
 
Bakgrunn: 
Sekretariatet orienterer kontrollutvalget til hvert møte om status når det gjelder  
forvaltnings-revisjonsprosjekter og selskapskontroller som er bestilt/behandlet av 
kontrollutvalget, se vedlegg. 
 
Saksutredning: 
Den vedlagte oversikten inneholder prosjekter som er bestilt av tidligere kontrollutvalg, 
men som ikke er levert, med anslått dato for ferdigstilling gitt av Rogaland Revisjon IKS 
(datoene er oppdatert i forhold til forrige liste). Det er tatt med en egen kolonne for 
beregnet kostnad fra revisors side for de enkelte prosjekter. 
 
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, vil det etter hvert bli laget en liste over ferdigbehandlede prosjekter i denne 
perioden. 
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikten pr. mars 2008 til orientering. 

 
 
 
 SANDNES, 28.02.2008 
 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt 
 







KONTROLLUTVALGET I SANDNES 
 
 
 

 
PROTOKOLL 

 
 
Utvalg: 
Kontrollutvalget i Sandnes 
 

Møtenr.: 
3 

Møtedato: 
14. mars 2008 

Utvalgssaksnr.: 
9/08 - 13/08  

Innkalt: 
Kenneth Austrått 
Leif O. Larsen 
Ellen Brunes 
Bjørg Elin H. Storli 
Karen Margrethe Mjelde 
 

Forfall: 
Leif O. Larsen møtte ikke. 
 

Andre: 
Solveig Kirketeig, Sandnes kommune 
Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
Protokollen fra møte 15. februar 2008 ble godkjent med mindre merknader.  
 
 
09/08  Skatteregnskapet for 2007 
 
Skatteoppkrever Solveig Kirketeig orienterte om skatteregnskapet for 2007. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for 2007 til orientering. 
 
 
10/08  Plan for selskapskontroll 
 
Kontrollutvalget kom med mindre forslag til endringer i planen. Disse innarbeides av 
sekretariatet før planen videresendes til bystyret for behandling. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

Bystyret i Sandnes vedtar det framlagte forslaget til Plan for Selskapskontroll for 
Sandnes kommune. Planen gjelder for perioden 2008  2011, eller til ny plan 
foreligger. 

 
 
 
 
 
 



11/08  Bystyrets reglement for gjennomføring av selskapskontroll i Sandnes 
kommune 

 
Kontrollutvalget gikk inn for at det tas inn nytt pkt. 4 i planen: 
Kontrollutvalgets sekretariat varsler selskapet umiddelbart etter at vedtak om 
gjennomføring av selskapskontroll er fattet i kontrollutvalget………….” Pkt. 4-7 i 
planforslaget blir pkt. 5-8.  
Sekretariatet endrer forslaget til retningslinjer tilsvarende før det videresendes bystyret. 
 
Det ble foreslått følgende formulering i første del av forslag til vedtak: ”Kontrollutvalget 
anbefaler bystyret å………” 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen. 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å godkjenne de framlagte retningslinjene for 
gjennomføring av selskapskontroll i Sandnes kommune. 

 
 
12/08  Regnskap 2007 - budsjett for kontroll og tilsyn 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskap 2007 for budsjettområdet ”Kontroll og 
tilsyn” til etterretning. 

 
 
13/08  Status prosjekter og kontroller pr. mars  2008 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes tar oversikten pr. mars 2008 til orientering. 

 
 
EVENTUELT 
Ingen saker under eventuelt i dette møte. 
 
 
Underskrifter 
 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med 
det som ble vedtatt på møtet 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
 Sekretær for kontrollutvalget 




