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Protokoll fra møtet 14. november 2008

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE
14. NOVEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET
SAKLISTE
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
42/08

Bestilling av selskapskontroller for levering i 2009

43/08

Fast møterett for 1. varamedlem i kontrollutvalget

44/08

Ny Plan for forvaltningsrevisjon - Status pr. november 2008

45/08

Kontrollutvalgets møteplan for 2009

46/08

Status prosjekter og kontroller pr. november 2008

EVENTUELT
MELDINGER
14/08
15/08
16/08

Memo - Kjønnsrepresentasjon i styrer
Bystyrets vedtak - forvaltningsrevisjon Anskaffelser
Skatteinngangen for september 08

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, 5. november 2008
Kenneth Austrått
Leder av kontrollutvalget

Wencke S: Olsen
Sekretariatet

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.
Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
14.11.2008

: 200800297
: E: 216
:

Utvalgssaksnr.
42/08

BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLLER FOR LEVERING I 2009
Bakgrunn:
Sandnes kommunes Plan for selskapskontroll for den inneværende bystyreperioden ble
vedtatt i bystyret den 27.05.08.
I planen 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:
Kontrollutvalget i Stavanger har på sitt møte i oktober bestilt selskapskontroll i følgende
selskaper der Sandnes kommune også har eierdeler:
• IVAR IKS
• Forus næringspark AS
I Forus Næringspark AS er Sandnes og Stavanger like store eiere med 49% hver, mens
Sandnes har en eierdel på 22,315% i IVAR.
Selskapskontrollen i IVAR ble bestilt med bakgrunn i framlagt prosjektmandat, se
vedlegg. Kontrollutvalget i Stavanger vedtok også at en ikke ønsket å tone ned den
ordinære selskapskontrollen slik revisor foreslo, men ønsket å beholde denne i tråd med
tidligere gjennomførte selskapskontroller. Selv om pkt. 1 i mandatforslaget kan
innbefatte noen av de nedforstående punktene, presiserte kontrollutvalget i Stavanger i
sitt vedtak at selskapskontrollene skal omfatte følgende fellespunkter:
1. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til selskapets virksomhet,
f.eks. selskapstype?
2. Har kommunen etablert en eierstrategi for selskapet, f.eks. et eget regelverk,
herunder system for oppfølging og rutine for rapportering?
3. Utøver generalforsamlingen/representantskapet sin myndighet i tråd med lover og
regler, f.eks. aksjeloven/IKS-loven, vedtekter/selskapsavtale og kommunens eget
regelverk?
4. Hvordan fungerer kommunens rapportering fra valgte representanter i selskapet
(generalforsamlingen) til kommunens egne politiske organer og adm. organer?
5. Har styret sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet (eierinteressene) i tråd
med lover og regler, f.eks. aksjeloven/IKS-loven og vedtekter/selskapsavtale?
6. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av endringer i selskapets
aktiviteter, f.eks. nye tjenesteområder eller endringer i disse?
7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av større investeringer?
8. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av deltagelse i andre selskaper /
samarbeidspartnere?
9. Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak/intensjoner? (Driver selskapet
økonomisk forsvarlig, f.eks. er det en rimelig effektiv drift? Er dette tydelig nok?)
10. Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler, f.eks. aksjeloven og
aktuelle regnskapsregler (merk: vi vil her bygge på revisjonsberetningen fra
selskapets egen revisor)?
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I tillegg ble det vedtatt at selskapskontrollen i IVAR skulle omfatte forvaltningsrevisjon,
jfr. pkt. 2 - 5 i revisors foreslåtte prosjektmandat (vedlegg).
Det forelå ikke forslag til prosjektmandat på selskapskontroll i Forus Næringspark AS til
møtet i Stavanger i oktober. Det ble her vedtatt at selskapskontrollen i tillegg til
fellspunktene skulle inneholde forvaltningsrevisjon av følgende punkter:
• Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?
• Hvilke incentivordninger er etablert og fungerer disse etter sin hensikt?
• Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og
offentlighet?
Kontrollutvalget ba om at det også her utarbeides prosjektmandat til neste møte i tråd
med kontrollutvalgets bestilling. Ved utsending av sakene var dette prosjektmandatet
ikke mottatt.
Det kan bemerkes at bystyret i Stavanger i forbindelse med behandling av Plan for
selskapskontroll vedtok følgende tillegg: ”Foruten etterlevelse av selskapslovgivning er
det særlig påkrevd å sikre at Lov om offentlige anskaffelser og Offentlighetsloven
overholdes”. Dette er ikke eksplisitt vedtatt av bystyret i Sandnes, så kontrollutvalget må
derfor ta stilling til om en ønsker å se nærmere på disse punktene. Sekretariatet foreslår
at en tar med disse i bestillingen også fra Sandnes’ side. Kontrollutvalget i Sandnes kan
selvsagt endre mandat-forslagene for Sandnes kommunes del dersom det er ønskelig.
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroll i de aktuelle
selskapene, i tråd med de vedtak som er gjort i kontrollutvalget i Stavanger. Samordning
med øvrige eiere er som nevnt innledningsvis vedtatt som en forutsetning i planen.
Forslag til
VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroller m/forvaltningsrevisjon i
IVAR IKS og Forus Næringspark AS i tråd med bestilling foretatt av kontrollutvalget i Stavanger.

SANDNES, 30.10.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder
Vedlegg:

Prosjektmandater
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.
Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
14.11.2008

: 200800003
: E: 033
:

Utvalgssaksnr.
43/08

FAST MØTERETT FOR 1. VARAMEDLEM I KONTROLLUTVALGET
Bakgrunn:
Det har kommet henstilling fra kontrollutvalget om å be bystyret godkjenne at 1.
varamedlem i kontrollutvalget får rett til å møte fast på utvalgets møter.
Saksutredning:
Kontrollutvalget har i denne perioden numeriske varamedlemmer. 1. varamedlem møter
derfor så sant det er forfall i utvalget. Da det er samme person som stort sett møter ved
forfall, ønsker både kontrollutvalget selv og vedkommende å kunne gjøre seg bedre
kjent med sakene i kontrollutvalget. Det er derfor uttrykt ønske om at første
varamedlem møter fast på kontrollutvalgets møter.
Ordningen med fast møtende varamedlemmer blir ikke praktisert i andre utvalg i
Sandnes kommune i denne perioden, bortsett fra i styret i Tomteselskapet, som er et
kommunalt foretak. Ordningen praktiseres for øvrig i enkelte av sekretariatets andre
samarbeidskommuner.
Dersom 1. varamedlem skal møte fast, vil det utløse økte utgifter til godtgjørelse.
Kontrollutvalget har 10 møter i året.
Ifølge Sandnes kommunes reglement for godtgjørelse til politikerne skal faste
medlemmer i kontrollutvalget ha en godtgjørelse på kr. 900,- pr. møte, det samme skal
møtende varamedlem ha. Dersom fast varameldem møter på alle møtene uten at noen
har forfall, vil det derfor maksimalt utløse en godtgjørelse på kr. 9.000,- pr. år. I tillegg
kommer sosiale utgifter. Ut fra erfaring vil det med ujevne mellom være enkelte forfall.
Dersom kontrollutvalget ikke ønsker å ta den ekstra utgiften innenfor eget budsjett, må
det søkes til bystyret om tilleggsbevilgning til dette.
Forslag til
VEDTAK:
1.

Kontrollutvalget ber bystyret godkjenne at 1. varameldem til kontrollutvalget møter
fast på kontrollutvalgets møter fra 01.01.09.

2.

Fast møtende varamedlem får godtgjørelse i henhold til gjeldende regler på de
møtene der han er til stede.

3.

Kontrollutvalget søker samtidig bystyret om en tilleggsbevilgning på kr. 10.000,for å dekke utgiftene til ekstra godtgjørelse til fast møtende varamedlem.

SANDNES, 31.10.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder
Vedlegg:

Utdrag av Sandnes kommunes reglement for godtgjørelse til politikerne
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3.4 Møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse M = kr. 600,Utvalg
Bystyret
Formannskap
Administrasjonsutvalg og hovedutvalg med
unntak av:
Utvalg for byutvikling
Kommuneplankomiteen
Kontrollutvalget
Bydelsutvalgene og bydelsutvalgenes fellesråd
Kommunale foretak
Andre kommunale/interkommunale
utvalg/nemnder samt underutvalg under faste
utvalg. (Gjelder også for representanter
oppnevnt i ad-hoc utvalg og i interkommunalt
styre dersom foretaket ikke utbetaler honorar
etter egne satser).

Medlem –
fast årlig

Medlem –
pr. møte
Mx2

M x 75
M x 1,5
M
M
M
M

x
x
x
x

2
1,5
1,5
1

M x 15 pr.
år
Mx1

Varamedlem
– pr. møte
Mx2
Mx2
M x 1,5
M
M
M
M
M

x
x
x
x
x

2
1,5
1,5
1
2

Mx1

Fast årlig møtegodtgjørelse utbetales til medlemmer av formannskap (med unntak av
ordfører og varaordfører). Godtgjørelsen utbetales månedlig og innberettes som lønn på
vanlig måte.
Medlemmer av formannskapet mottar en fast årlig godtgjørelse på M x 75 pr. år. Det
foretas forholdsmessig reduksjon i den faste godtgjørelsen dersom man har forfall på
mer enn 30% av møtene (pr. år).
Variabel møtegodtgjørelse utbetales til medlemmer for møter der de faktisk har deltatt.
Politisk sekretariat utarbeider årlig oppgave over antall møter. Oppgavene anvises av
rådmannen og oversendes lønningsavdelingen innen 20. november samme år.
Godtgjørelsen utbetales i desember. Godtgjørelsen innberettes som lønn på vanlig måte.
Varamedlem til bystyret mottar en godtgjørelse på M x 2 pr. fremmøte.
Varamedlem til formannskapet mottar en godtgjørelse på M x 2 pr. fremmøte. Det
utbetales en forholdsmessig oppgradering av godtgjørelsen når varamedlem i
formannskapet møter på mellom 30% og opp til 70% av møtene. Det utbetales full
godtgjørelse (M x 75) dersom varamedlem møter utover 70% av møtene (pr. år), jf.
tilsvarende nedtrappingsbestemmelser ved forfall på mer enn 30% av møtene.
Medlemmer av faste utvalg, (med unntak av utvalg for byutvikling),
kommuneplankomiteen og kontrollutvalget mottar en godtgjørelse på M x 1,5 pr.
fremmøte. Varamedlem mottar M x 1,5 pr. fremmøte. Medlemmer i utvalg for byutvikling
mottar en godtgjørelse på M x 2 pr. fremmøte. Varamedlemmer mottar M x 2 pr.
fremmøte.
Medlemmer av bydelsutvalgene og andre kommunale/interkommunale utvalg/nemnder
mottar en godtgjørelse på M x 1 pr. fremmøte. Varamedlem mottar M x 1 pr. fremmøte.
Medlemmer av kommunale foretak mottar en godtgjørelse på M x 15 pr. år.
Varamedlem mottar M x 2 pr. fremmøte.
3.5 Tilleggsbestemmelser
a)

Folkevalgt representant som bystyret har oppnevnt i interkommunalt styre,
honoreres i henhold til pkt. 3.3 og pkt. 3.4 ovenfor, dersom det interkommunale
foretaket selv ikke utbetaler honorar etter egne satser. Det samme gjelder
folkevalgt representant i kommunal forretningsdrift.

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.
Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
14.11.2008

: 200800110
: E: 144
:

Utvalgssaksnr.
44/08

NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - STATUS PR. NOVEMBER 2008
Bakgrunn:
Kontrollutvalget har denne høsten arbeidet med utarbeiding av ny plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2009 – 2012.
Saksutredning:
Kontrollutvalget har siden forrige møte hatt et møte den 3. november på ca. en time med
de politiske lederne. Referat fra dette møtet ligger ved. Kontrollutvalget bestemte på
dette møtet at en ønsket å invitere fagforeningslederne til et møte for å komme med
innspill/kommentarer til de forslag som har kommet fram til nå. I tillegg ønsket man et
nytt møte med de politiske lederne før møtet i kontrollutvalget i desember, slik at de
kunne komme med forslag til prioriteringer.
Det har ikke latt seg gjøre å få avholdt et møte med fagforeningslederne før dette møtet i
kontrollutvalget. Det skyldes både at de var svært opptatte i perioden fram mot dette
møtet, og at de ønsket litt bedre tid. Det er derfor sendt ut en invitasjon til
fagforeningslederne om de kan delta på et møte onsdag den 19. november kl. 10.00. Det
er ønskelig at flest mulig av kontrollutvalgets medlemmer også er til stede på dette
møtet.
Etter at dette møtet er avholdt vil sekretariatet innkalle de politiske lederne til et nytt
møte så snart det lar seg gjøre. Møtet må holdes før kontrollutvalgets møte i desember,
da det er siste frist for kontrollutvalget til å vedta planen.
Forslag til
VEDTAK:
Sekretariatet arbeider videre med å arrangere møter med tillitsvalgte og nytt møte
med politiske ledere forut for kontrollutvalgets neste møte, der planen skal vedtas.

SANDNES, 04.11.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder
Vedlegg:

Oversikter over innkomne innspill til planen
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.
Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
14.11.2008

: 200800003
: E: 033
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
45/08

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2009
Med utgangspunkt i kontrollutvalgets møteplan for 2008 har vi satt opp forslag til
møteplan for kontrollutvalget i 2009. Møtene har i år vært holdt fredager, mens de
tidligere år har vært holdt på torsdager. Sekretariatet foreslår at en nå går tilbake til å
holde møtene torsdager. Det er også mottatt ønsker om at en starter litt tidligere, slik at
det foreslås at møtene i 2009 begynner kl. 08.30. Det er foreslått samme møtefrekvens
som i 2007 og 2008, med 10 møter. Dersom det ikke skulle være aktuelle saker til et
møte, vil det bli avlyst. Det kan også holdes ekstramøter dersom det blir nødvendig.
Kontrollutvalgets møte for behandling av Sandnes kommunes årsmelding og regnskap for
2008 må tilpasses behandling av årsregnskap i formannskapet, jfr. forskriftens § 7.
Saken kan ikke behandles av formannskap/bystyre før det er gjort vedtak i
kontrollutvalget, og dette er gjort kjent. Ifølge kommuneadministrasjonen forventes
årsregnskapet å bli behandlet i formannskapet enten den 21. april eller den 5. mai.
Påsken 2009 gjør at det vil bli vanskelig å ha et møte i kontrollutvalget med utsending
etter påske, slik at regnskapet i så fall må behandles i kontrollutvalget før påsken.
Politisk sekretariat i Sandnes har skrivefrist 30/3 for saker til formannskapsmøtet den 21.
april. Vi vil komme tilbake til hvilken av disse møte-datoene som blir aktuelle så snart det
er kjent.
MØTE

TIDSPUNKT HOVEDSAKER TIL BEHANDLING
*)

Torsdag 15.
januar

Kl. 08:30

Årsplan 08 kontrollutvalget
Planer for forv.rev. og
selsk.kontr.

27.01.

Torsdag
12.februar

Kl. 08:30

Årsmelding kontrollutvalg
Planer for forv.rev. og
selsk.kontr

17.02.

Torsdag 12.
mars

Kl. 08:30

Torsdag 2. evt.
23. april

Kl. 08:30

Torsdag 14. mai Kl. 08:30

MERKNADER

BYSTYRET

24.03.
Kommunens årsregnskap
2008

FSK 21/4
eller 5/5

28.04.

Tertialrapportering

19.05.

Torsdag 18. juni Kl. 08:30

16.06.

Torsdag 10.
sept.

Kl. 08:30

Budsjett for kontroll og tilsyn
2010

08.09.

Torsdag 15.
okt.

Kl. 08:30

Tertialrapportering 2. tertial

13.10.

Torsdag 13.
nov.

Kl. 08:30

Torsdag 10. des. Kl. 08:30

17.11.
Julemøte

15.12.

*)I tillegg vil forvaltningsrevisjonsrapporter og selskapskontroller som kontrollutvalget
har bestilt bli lagt fram på møtene etter hvert som de blir ferdigstilt.
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Forslag til
VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2009:
MØTE

TIDSPUNKT

Torsdag 15. januar

Kl. 08:30

Torsdag 12.februar

Kl. 08:30

Torsdag 12. mars

Kl. 08:30

Torsdag 2. evt. 23. april

Kl. 08:30

Torsdag 14. mai

Kl. 08:30

Torsdag 18. juni

Kl. 08:30

Torsdag 10. sept.

Kl. 08:30

Torsdag 15. okt.

Kl. 08:30

Torsdag 13. nov.

Kl. 08:30

Torsdag 10. des.

Kl. 08:30

SANDNES, 04.11.2008
Wencke S. Olsen
Sekr.leder
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ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS
Arkivsak
Arkivkode
Saksbeh.
Behandles av utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
14.11.2008

: 200800005
: E: 216
: Wencke S. Olsen

Utvalgssaksnr.
46/08

STATUS PROSJEKTER OG KONTROLLER PR. NOVEMBER 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 har pr. november
utestående 4 prosjekter som var bestilt for levering i 2008.
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 til slutt bli laget en liste over ferdigbehandlede prosjekter i denne perioden.
Forslag til
VEDTAK:
Kontrollutvalget tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 2008
til orientering.

Sandnes, 01.11.2008
Wencke S. Olsen’
Sekr. leder
Vedlegg:

Statusoversikt pr. november
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PROTOKOLL
Utvalg:
Kontrollutvalget i Sandnes

Møtenr.:
9-09

Møtedato:
14. november 2008

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

Forfall:
Leif O. Larsen
Varamedlem Idar Kristiansen møtte.

Utvalgssaksnr.:
42/08 - 46/08

Kristiansen fratrådte som inhabil i sak 43/08-

Andre:
Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS
Wencke S. Olsen, RKS
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Protokollen fra møte 17. oktober 2008 ble godkjent uten merknader.
__________
42/08

Bestilling av selskapskontroller for levering i 2009

Kontrollutvalget ønsker å avvente bestilling av selskapskontroll i Forus Næringspark AS til
forslag til prosjektmandat foreligger. Denne delen av forslag til vedtak går derfor ut.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne endringen.

VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroller m/forvaltningsrevisjon i
IVAR IKS i tråd med bestilling foretatt av kontrollutvalget i Stavanger.

43/08

Fast møterett for 1. varamedlem i kontrollutvalget

1. varamedlem Idar Kristiansen stilte spørsmål ved sin habilitet i denne saken.
Kontrollutvalget vedtok enstemmig at han var inhabil, og han fratrådte derfor ved behandling
av saken.
Kontrollutvalget var av den oppfatning at en på nåværende tidspunkt ikke går inn for at 1.
varamann møter fast på kontrollutvalgets møter.
Dette ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollutvalget går på nåværende tidspunkt ikke inn for at 1. varamann møter fast på
kontrollutvalgets møter.

44/08

Ny Plan for forvaltningsrevisjon - Status pr. november 2008

Det ble orientert om at møte med fagforeningene avholdes 25. november kl. 10.00. Nytt møte
med gruppelederne holdes 2. desember kl. 16.00.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Sekretariatet arbeider videre med å arrangere møter med tillitsvalgte og nytt møte
med politiske ledere forut for kontrollutvalgets neste møte, der planen skal vedtas.

45/08

Kontrollutvalgets møteplan for 2009

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2009:
MØTE
Torsdag 15. januar
Torsdag 12.februar
Torsdag 12. mars
Torsdag 2. evt. 23. april
Torsdag 14. mai
Torsdag 18. juni
Torsdag 10. sept.
Torsdag 15. okt.
Torsdag 12. nov.
Torsdag 10. des.

46/08

TIDSPUNKT
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30
Kl. 08:30

Status prosjekter og kontroller pr. november 2008

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollutvalget tar oversikt over status prosjekter og kontroller pr. november 2008 til
orientering.

MELDINGER
14/08
Memo - Kjønnsrepresentasjon i styrer
15/08
Bystyrets vedtak - forvaltningsrevisjon Anskaffelser
16/08
Skatteinngangen for september 08

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

