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Kontrollutvalget i Sandnes kommune 
Møteinnkalling 

 
 

Møtested: Formannskapssalen, Sandnes Rådhus 
Dato: 21.02.2014 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 1-2014 
 

Til behandling: 
Sak nr Sakstittel 
1/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. desember 2013 
2/14 Orientering fra administrasjonen: Økonomidirektøren 
3/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Anskaffelser 
4/14 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 
5/14 Regnskapsoversikt kontrollutvalgets område pr. 3. tertial 2013 (årsregnskap) 
6/14 Statusoversikt pr. februar 2014 
  
 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 24.01.2014 - 21.02.2014 
Nr. Arkivsak Referatsakstittel 
1/14 13/00168-7 Målsettinger og strategier 2012-2015 
2/14 13/00092-13 Skatteinngang januar 

 
Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.98806776 eller på e-post til 
postmottak.rks@sandnes.kommune.no. 

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/vara-
medlemmer. 
 
 
Sandnes, 14.02.2014 
 
 
Sveinung Skjørestad 
Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 
 Sekretariatet 
 
  

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no�
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1/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. 
desember 2013 

Arkivsak-dok.  13/00068-15 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.02.2014 1/14 
 
 
 
 
 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 13. desember legges fram for utvalget til endelig 
godkjenning. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 13.12. 13. 
 

 
 
 
SANDNES, 15.01.2014 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 

Protokoll 
Vedlegg: 

 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
  

wencols
Tekst i maskinskrift
Tilbake
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2/14 Orientering fra administrasjonen: 
Økonomidirektøren 

Arkivsak-dok.  13/00363-3 
Arkivkode.  030  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.02.2014 2/14 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Sandnes vedtok i begynnelsen av perioden at det var ønskelig å 
gjennomføre en runde der alle kommunaldirektørene orienterte om sitt arbeids- og 
ansvarsområde. 
 
Saksutredning:  
Fram til nå har disse orientert for kontrollutvalget: 

o Rådmann Tore Sirnes,20.01.12 
o Oppvekst skoler: Kommunaldirektør Bente Daae,02.03.12 
o Oppvekst barn/unge,Kommunaldirektør Torill Jakobsen Kind,23.03.12 
o Levekår, Kommunaldirektør Elin Selvikvåg,25.05.12 
o Samfunnsutvikling, Kommunaldirektør Hans Kjetil Aas,15.06.12 
o Kultur- og byutvikling,Kommunaldirektør  Kristin Barvik,31.08.12 
o Sandnes Bydrift KB,Driftsdirektør Per Hanasand,12.10.12 
o Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus, 13.12.13 

 
På dette møtet vil økonomidirektør Torunn Nilsen orientere om sitt arbeids- og 
ansvarsområde. Hun vil samtidig også orientere litt om Sandnes kommunes budsjett for 2014. 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar økonomidirektørens gjennomgang til orientering.  
 

 
 
 
SANDNES, 15.01.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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3/14 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Anskaffelser 

Arkivsak-dok.  13/00117-29 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.02.2014 3/14 
 
 
Bakgrunn: 
Bystyret behandlet i møte den 31.08.12 forvaltningsrevisjonen ”Anskaffelser”, og fattet følgende 
vedtak:  

• Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten ”Anskaffelser” til etterretning.  
• Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens konklusjoner og anbefalinger.  
• Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen 

ca. 6 måneder.  
 
I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen:  

1. Sandnes kommune bør oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett 
tilgjengelige.  

2. Sandnes kommune bør fortsatt forsøke å beholde kompetansen på sentral innkjøpsenhet, og 
styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige anskaffelser etterleves.  

3. Sandnes kommune bør øke andelen e- handel i tråd med målsetting.  
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har mottatt tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten fra rådmannen i 
Sandnes i brev av 12.01.2014, se vedlegg. 
 
Kort oppsummert gir rådmannen følgende tilbakemelding: 
 

1. Arbeidet med en plattform for elektronisk samhandling står fast, men har vært utsatt 
både pga utfordringer knyttet til sykemeldinger/permisjoner og kommunens 
eksisterende intranettløsning. Det arbeides nå med en ny plattform for kommunens 
intranett. En fullstendig oppdatering her er derfor utsatt i påvente av ny løsning.  

2. Anskaffelsesenhetens arbeide med opplæring i e-handel og anskaffelsesregler 
videreføres. I tillegg gjennomføres kurs for resultatenhetene på forespørsel innenfor 
tilgjengelige ressurser. Det har ikke vært ressurser til å iverksette nye interne tilbud 
om opplæring fram til nå. 

3. Kommunen må fortsatt legge ned et betydelig arbeid for å implementere flere avtaler i 
E-handelsløsningen, noe man pga personellmessige utfordringer ikke har hatt 
tilstrekkelig kapasitet til. 

 
Rådmannen har gitt tilbakemelding på alle rapportens anbefalinger. Det gis tilbakemelding 
om at man ønsker å gjennomføre punktene som er anbefalt i rapporten. De fleste tilbake- 
meldingene relaterer seg imidlertid ennå til tiltak som er på planleggingsstadiet. Sekretariatet 
foreslår derfor at kontrollutvalget skal følge opp denne rapporten ytterligere om ca. et år for å 
se om kommunen da har kommet videre i dette arbeidet. Alternativet kan være at 
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kontrollutvalget på nåværende tidspunkt tar saken til orientering, og heller ber om en 
oppfølgingsrapport i neste periode. 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
rapporten ”Anskaffelser” til orientering. 
Kontrollutvalget vil be om en ny tilbakemelding på oppfølging av denne rapporten 
om ca. ett år. 
Saken videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 13.02.2014 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 
 
 

Brev av 12.01.14 fra Sandnes kommune 
Vedlegg: 
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4/14 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 

Arkivsak-dok.  13/00212-17 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.02.2014 4/14 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Sandnes utarbeider årlig en plan for sitt arbeid i det kommende året. Planen 
bygger på kontrollutvalgets oppgaver i henhold til Kommunelovens § 77 samt forskrift om 
kontrollutvalg. I tillegg bygger den på siste vedtatte Plan for selskapskontroll og Plan for 
forvaltningsrevisjon som er vedtatt av bystyret.  
 
Saksutredning: 
Sekretariatet har utarbeidet et utkast til plan for kontrollutvalget for 2014. Dersom 
kontrollutvalget ønsker å foreta endringer i planutkastet vil sekretariatet innarbeide 
endringsforslagene i forslaget til årsplan før den videresendes. Kontrollutvalget rapporter til 
bystyret, og planen videresendes derfor til bystyret til orientering. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2014. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar den framlagte årsmeldingen for kontrollutvalgets 
arbeid i 2013. 
Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering.  
 

 
 
 
SANDNES, 15.01.2014 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

Utkast til årsmelding 
Vedlegg: 

Click here to enter text. 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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5/14 Regnskapsoversikt kontrollutvalgets område pr. 3. 
tertial 2013 (årsregnskap) 

Arkivsak-dok.  13/00252-10 
Arkivkode.    
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.02.2014 5/14 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal – tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 18 - fremme forslag til budsjett 
for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette medfører også at kontrollutvalget har 
ansvar for oppfølging av budsjett og regnskap. 
 
Saksframstilling 
Sekretariatet har fått tilsendt budsjettkontroll pr. 31.12.13 fra Rogaland Revisjon IKS, se 
vedlegg. Vi har i tillegg vært i kontakt med økonomikontoret for å få oversikt over hva som er 
registrert i kommuneregnskapet for 2013. Kontrollutvalget må forholde seg til regnskaps-
tallene fra kommunen, da det er disse som inngår i kommunens endelige regnskap for 2013.  
 
Når det gjelder utgifter til sekretariat og revisjon er kommunens regnskap ikke helt 
samsvarende med selskapenes utgifter, se egen kolonne som viser hva som faktisk er 
fakturert. Vi går ut fra at dette skyldes at det er ført utgifter her som ikke vedkommer 
kontrollutvalgets virksomhet/evt. andre feilføringer. Vi har tidligere år vært i kontakt med 
Sandnes kommune, som da sa at de vil korrigere feilføringer. Vi har ikke kontaktet dem i år, 
da regnskapet totalt sett viser et mindreforbruk og det ikke er store beløp vi snakker om. 
 
Dette regnskapet er en del av endelig samlet årsregnskap m/revisjonsberetning for Sandnes 
kommune, som vil bli behandlet på møtet i april. Samlet forbruk er i oversikten på ca. 94%,  
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar kontrollutvalgets årsregnskap for 2013 til 
orientering. 
 

 
SANDNES, 15.01.2014 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

Regnskapsoversikt 
Vedlegg: 

 
 

wencols
Tekst i maskinskrift
Tilbake



 
 

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

 8 

 
6/14 Statusoversikt pr. februar 2014 

Arkivsak-dok.  13/00079-23 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Sandnes 21.02.2014 6/14 
 
Bakgrunn: 
Denne oversikten er kontrollutvalgets verktøy for å følge saker som går over flere møter. 
Slike saker oppstår enten ved at kontrollutvalget bestiller en rapport fra revisor eller ved at 
kontrollutvalget finner at en sak som de mener krever videre oppfølging. Statusoversikten 
følger sakene fra de oppstår til de er sluttbehandlet og ferdig oppfulgt. Oversikten blir 
oppdatert til hvert møte. 
 
Saksutredning: 
Den første kolonnen viser oversikt over bestilte prosjekter som ennå ikke er levert. Neste 
kolonne viser oversikt over prosjekter som er behandlet i kontrollutvalget, men der bystyrets 
vedtak ennå ikke er fulgt opp. Den siste kolonnen viser saker som er ferdigbehandlet i 
inneværende periode, evt. ferdigbehandlet med ønske om ny gjennomgang på et senere 
tidspunkt. 

Til dette møtet foreligger oppfølging av rapporten ”Anskaffelser” til behandling. 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. februar 2014 til orientering. 
 

 
 
 
SANDNES, 20.12.2013 
 
 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
 

 

 

statusoversikt februar 2014 
Vedlegg:  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Referatsaker/meldinger 

 
 
 
1/14 Målsettinger og strategier 2012-2015 
 
2/14 Skatteinngang februar 
 
           Tilbake 


	Bakgrunn
	Saksframstilling
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Notat 
 
 
Arkivkode : E 614 G7 &42 
Saksnr. : 13/01700 
 


 
Til : Sandnes Kontrollutvalg 
Fra : Rådmannen i Sandnes kommune 
Dato : 12.01.2014 
Kopi :  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Anskaffelser”  
Tilbakemelding om rådmannens oppfølging  


 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Anskaffelser ble behandlet av bystyret den 23.10.2012 sak 
138/12. 
 
Bystyret vedtok å oversende rapporten til rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. Videre at rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via 
Kontrollutvalget om oppfølging av bystyrets vedtak innen ca. 6 mnd. 
 
Rådmannen oversender i dette skrivet sin tilbakemelding til Sandnes Kontrollutvalg om status 
i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. 
    ______________________ 
 
Det er gitt tre konkrete anbefalinger til kommunen. Rådmannen gjør her rede for status i 
oppfølging av disse.  
 
Vi anbefaler kommunen å oppdatere intranettet og gjøre de enkelte rammeavtaler lett 
tilgjengelige 
 
Status i oppfølgingsarbeidet: 
Intranett er en god kanal for spredning av informasjon om kommunens rammeavtaler, 
samt for annet innkjøpsrelatert informasjon, maler og regler for anskaffelser. Samtidig er kommunens 
intranettløsning er av eldre modell med tilsvarende foreldet brukergrensesnitt. Det har i lengre tid vært 
arbeidet med å oppgradere til en mer moderne løsning.  
Anskaffelser har planlagt en betydelig oppgradering av sine sider på intranett, men utsatt 
dette i påvente av den nye intranettløsningen.  
 
Siden januar 2013 har to av fire medarbeidere i Anskaffelse vært helt eller delvis sykemeldt frem til de 
gikk ut i svangerskapspermisjon før sommeren. Det er tatt inn en vikar fra høsten 2013. Prioriterte 
oppgaver for de tre medarbeiderne har vært rammeavtaler og kontrakter. Forbedringsarbeidet som er 
påpekt i forvaltningsrevisjonen er således ikke iverksatt mer systematisk. Målsettingen om en  
”plattform” for elektronisk samhandling står imidlertid fast. Så snart enheten er fullt bemannet igjen 
vil forbedringsarbeider kunne tas opp igjen. Gjennomføring er avhengig av når den nye løsningen for  
internett kommer på plass. 
 
 


  







2 


 


Vi anbefaler kommunen å fortsatt arbeide for å beholde god kompetanse på sentral 
innkjøpsenhet, og styrke kompetansen i virksomhetene for å sikre at Lov om offentlige 
anskaffelser etterleves 
 
Status i oppfølgingsarbeidet: 
Både i sentral enhet Anskaffelse og i tjenesteområdene skjer et kontinuerlig arbeid for å nå 
målsetningene som er satt i kommunens vedtatte Anskaffelses politikk. Forvaltningsrevisjonen peker 
på at utfordringer knytter seg i hovedsak om avvik fra kravet om protokollføringer for virksomhetenes 
kjøp av varer eller tjenester mellom kr. 100.000 og 500.00 og kommunens for å nå målet om økt bruk 
av e-handel. 
 
I kommunens interne lederskoleprogram som gjennomføres årlig, er det videreført at 
Anskaffelsesenheten gir opplæring i e-handel og anskaffelsesregler. I tillegg 
gjennomfører Anskaffelsesenheten innkjøpskurs for resultatenheter på forespørsel og innenfor 
tilgjengelige ressursrammer personellmessig. Det har ikke vært ressurser til å iverksette nye interne 
tilbud om opplæring i perioden siden revisjonen ble gjennomført. 
 
Vi anbefaler kommunen å øke andelen E-handle i tråd med målsetting 
 
Status i oppfølgingsarbeidet: 
Rådmannen holder fast ved at E- handel gir mer effektive innkjøpsprosesser, bedrer kontrollen over 
kommunens økonomiske disposisjoner. I tillegg muliggjør E- handel mer effektiv fakturahåndtering 
og høyere avtalelojalitet.  
 
For å hente ut de potensielle gevinstene må det fortsatt leggesned et betydelig arbeid for å 
implementere flere avtaler i E -handelløsningen og for å få opp bruken av E-handel i kommunen. 
Anskaffelser har grunnet utfordringer på personellsiden ikke hatt kapasitet til å opprettholde et 
kontinuerlig fokus på E-handel. Rammeavtaler og kontrakter hat måttet gis prioritet. 
 
 
 
 
Rådmannen i Sandnes kommune, den 12. januar 2014 
 
 
Bodil Sivertsen 
rådmann 
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 
 


PROTOKOLL 
 


 
 
 
 
Utvalg:  
Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Møtenr.: 
9-2013 


Møtedato: 
13.12.2013 


Utvalgssaksnr.: 
52/13 - 58/13 


Disse møtte: 
Sveinung Skjørestad 
Carina Mossin 
Steinar Ims 
Karen Margrethe Mjelde 
Martha Ulvund (varamedlem) 
 


Forfall / varamedlemmer: 
Arne Oftedal møtte ikke.  
 
Varamedlem Martha Ulvund møtte 
 


Andre til stede: 
Hilde Lofthus, Sandnes kommune (sak 53/13) 
Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 
 Side 


Saker til behandling 


52/13 13/00068-12 Godkjenning av protokoll fra møte den 15. november 
2013 2 


53/13 13/00363-1 Orientering fra administrasjonen - 
organisasjonsdirektøren 2 


54/13 13/00321-1 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Barnevern" - oppfølging av tidligere rapport. Utkast til 
prosjektmandat 


3 


55/13 13/00322-1 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Grøntområder/lekeplasser". Utkast til prosjektmandat. 3 


56/13 13/00306-10 Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon 4 


57/13 13/00212-13 Kontrollutvalgets årsplan for 2014 5 


58/13 13/00079-18 Statusoversikt pr. desember 2013 5 
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Referat-/meldingssaker 


7/13 13/00092-12 Skatteinngang november 2013 6 


Meldingssaken ble tatt til orientering 
 
 
Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
52/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 15. november 2013 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 15. november 2013. 
 


Møtebehandling 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 15. 
november 2013. 


 
 
 
53/13 Orientering fra administrasjonen - organisasjonsdirektør 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen fra organisasjonsdirektør Hilde 
Lofthus til orientering. 
 


Møtebehandling 
Organisasjonsdirektør Hilde Lofthus orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen fra organisasjonsdirektør 
Hilde Lofthus til orientering. 
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54/13 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern" - 
oppfølging av tidligere rapport. Utkast til prosjektmandat 


 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Barnevern” i tråd 
med det utkastet som foreligger, med tillegg av de evt. presiseringer som kom fram i 
møtet. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget presiserte at det også bør ses nærmere på evt. turnover i 
administrasjonen. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Barnevern” i tråd med det utkastet som foreligger, med tillegg av de evt. 
presiseringer som kom fram i møtet. 


 
 
 
55/13 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet 


"Grøntområder/lekeplasser". Utkast til prosjektmandat. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Grøntområder/ 
lekeplasser” i tråd med det utkastet til mandat som foreligger, med tillegg av de evt. 
presiseringer/endringer som kom fram i møtet. 
 


Møtebehandling 
Kontrollutvalget presiserte at revisor også bør se nærmere på i hvilen grad 
bydelsutvalgene involveres i prosessene.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Grøntområder/ lekeplasser” i tråd med det utkastet til mandat som 
foreligger, med tillegg av de evt. presiseringer/endringer som kom fram i 
møtet. 
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56/13 Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes prioriterer følgende prosjekter for gjennomføring 
framover i oppjustert Plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Oppjustert plan oversendes bystyret. 


 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ønsker å velge blant disse prioritere prosjektene for 
resterende del av planperioden (alfabetisk, innbyrdes uprioriterte): 


• Barnehage – Oppfølging av tidligere rapport, (inkl. kompetansenivå 
– hva ligger i gruppen ”ukvalifisert personale”) 


• Energi- og økonomieffektivisering, oppfølging av mål i økonomiplan 
• Helsestasjoner – tilbud til innbyggerne/skolehelsetjeneste 
• IKT/kommunikasjonssystemer- Modernisering/ressursutnyttelse/ 


velferdsteknologi 
• Lovpålagte tjenester spesielt rettet mot psykiatri og HVPU. inkl. 


kollisjon mellom statlige krav og kommunale oppgaver. Lovpålagte 
retter som kommunene kan ha problemer med å oppfylle? 


• Lærlingeordningen 
• NAV-Sandnes. Gjennomgang av NAV-kontoret 
• ”Ny giv” – innsats mot ungdom som faller utenfor skole/arbeid 
• Oppfølging av politiske vedtak 
• Servicenivå/servicekontor 
• Økonomi. Stram økonomi – konsekvenser for vedlikehold, 


tjenestetilbud, kompetanseutvikling m.m.? 
 


• Forvaltningsrevisjon i Forus Næringspark/ Greater Stavanger 
 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes prioriterer følgende prosjekter for 
gjennomføring framover i oppjustert Plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget ønsker å velge blant disse prioritere prosjektene for 
resterende del av planperioden (alfabetisk, innbyrdes uprioriterte): 


• Barnehage – Oppfølging av tidligere rapport, inkl. kompetansenivå 
– hva ligger i gruppen ”ukvalifisert personale”) 


• Energi- og økonomieffektivisering, oppfølging av mål i 
økonomiplan 


• Helsestasjoner – tilbud til innbyggerne/skolehelsetjeneste 
• IKT/kommunikasjonssystemer - Modernisering/ressursutnyttelse/ 


velferdsteknologi 
• Lovpålagte tjenester spesielt rettet mot psykiatri og HVPU. inkl. 


kollisjon mellom statlige krav og kommunale oppgaver. Lovpålagte 
retter som kommunene kan ha problemer med å oppfylle? 
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• Lærlingeordningen 
• NAV-Sandnes. Gjennomgang av NAV-kontoret 
• ”Ny giv” – innsats mot ungdom som faller utenfor skole/arbeid 
• Oppfølging av politiske vedtak 
• Servicenivå/servicekontor 
• Økonomi. Stram økonomi – konsekvenser for vedlikehold, 


tjenestetilbud, kompetanseutvikling m.m.? 
 


• Forvaltningsrevisjon i Forus Næringspark/ Greater Stavanger 
 
Oppjustert plan oversendes bystyret. 


 
 
 
57/13 Kontrollutvalgets årsplan for 2014 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes vedtar årsplanen for 2014. 
 


 Vedtatt årsplan videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 
 


Møtebehandling 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes vedtar årsplanen for 2014. 


 
    Vedtatt årsplan videresendes bystyret i Sandnes til orientering. 
 
 
 
58/13 Statusoversikt pr. desember 2013 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. desember 2013 til orientering. 
 


Møtebehandling 
Revisor orienterte. Det forventes ingen rapporter til møtet i januar. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. desember 2013 til 
orientering. 
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REFERAT-/MELDINGSAKER 
 
7/13 Skatteinngang november 2013 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTUELT 
Ingen saker 
 
 
 
 
 
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 
 








 


 


 


  


MÅLSETTINGER OG STRATEGIER 2012-2015 


Overordnet mål og selskapets visjon 


Rogaland Revisjon IKS skal være den foretrukne leverandør av regnskapsrevisjon, 


forvaltningsrevisjon og relaterte tjenester blant kommuner og kommunale virksomheter i 


Rogaland.  


 


 Vi skal være en uavhengig og engasjert utviklingspartner for våre eiere og kunder. 


 Vi har et viktig samfunnsoppdrag og skal bidra til å styrke tilliten til kommunesektoren 


gjennom våre tjenester og vår kompetanse i et forpliktende samspill med våre kunder.  


 Vi sier fra hvis noe er galt, på en slik måte at vi synliggjør det regelverk vi er satt til å 


håndheve. 


 Våre ansatte holder høy etisk standard og vi legger stor vekt på vår integritet. 


 


Vår visjon er:  


 


 Vi sikrer fellesskapets verdier! 


Kunder og eiere 


Vi skal beholde eksisterende kunder og øke kundeporteføljen, fortrinnsvis gjennom eierskap.  


Målet er i løpet av perioden å øke porteføljen med minst fem kommuner og øke salg til andre 


med minst 5 %. Ekspansjonen kan skje i Rogaland eller andre steder i regionen. Våre kunder 


skal erfare at:  
 


 Vi kan levere alle produkter eller tjenester som våre kunder forventer innenfor vårt 


fagområde – enten ved egen kompetanse eller ved innleie av spesialister. 


 Våre tjenester er av høy kvalitet. 
 Våre tjenester er nyttige og utviklende. 
 Vi har et godt omdømme  


Produkter og tjenester 


Våre produkter og tjenester skal kjennetegnes ved at de: 


 


 Er av faglig høy kvalitet og profesjonalitet. 


 Er fremtidsrettet og utviklingsorienterte. 


 Er objektive.  


 Produseres effektivt og leveres til avtalt tid. 


 Er av interesse og betydning for kommunenes folkevalgte og administrasjon. 


 Er interessante og tilgjengelige for våre omgivelser gjennom nettpublisering, artikler, 


foredrag osv.  


 Er konkurransedyktige – gjennom høy effektivitet og rimelige timepriser.   
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Kompetanse og kapasitet 


Vi skal ha medarbeidere med høy integritet og formell og reell kompetanse på høyt nivå. 


Våre medarbeidere har inngående kjennskap til kommunesektoren – faglig, administrativt og 


politisk – og vi arbeider kontinuerlig for å videreutvikle denne kompetansen. Arbeidet skal 


utføres etter gjeldende faglige standarder og med anerkjente analyseverktøyer Vi legger vekt på 


å beholde og videreutvikle et tverrfaglig miljø og utnytte synergieffekter.  


Vi skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet - internt eller innleid - til å dekke våre kunders 


behov og til å konkurrere om eksterne oppdrag. Kjøp og salg av tjenester er viktig for å 


videreutvikle egen kompetanse. 


Arbeidsgiver og arbeidsbetingelser 


Vi oppleves som en attraktiv arbeidsgiver ved å tilby: 


 


 Krevende og utviklende arbeidsoppgaver 


 Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser 


 Kompetanseutvikling gjennom interne og eksterne kompetansetiltak 


 Jobb- og karriereutvikling gjennom nye og utfordrende oppgaver 


 Et positivt og stimulerende arbeidsmiljø – også som IA-bedrift. 


Økonomi 


Målsettingen er å opprettholde en solid økonomi – minimum 50 % egenkapitalandel.  


Virksomheten har et økonomisk formål, og inntekter og kostnader skal balanseres slik at en 


oppnår en sikker, men beskjeden avkastning. 


 


Finansforvaltningen skal ha en sikker men beskjeden avkastning.  


Rammebetingelser og omgivelser 


Vi har en organisasjon som utvikler seg i takt med endrede rammebetingelser – politisk, 


juridisk og markedsmessig.  


 


Vi skal også søke å påvirke rammebetingelsene når dette er av betydning for organisasjonen. 


 


Vi skal ta oppdrag med lav risiko – slik at det ikke er nødvendig med forsikringsdekning for 


styret eller oppdragsansvarlige. 


 


Vi legger vekt på å være miljøbevisste og ikke belaste våre ytre omgivelser unødvendig. 
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Sandnes kontrollutvalgs årsmelding for 2013 


Innledning 
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ1


 


, som på vegne av bystyret skal føre det løpende 
tilsynet med den kommunale forvaltningen, både administrativt og politisk. Kontrollutvalget 
har likevel ikke tilsynsansvar for bystyret, men er underlagt dette. 


Kontrollutvalgets sammensetning  
Sandnes kommune har et kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer med 
varamedlemmer:  
Medlem:      Varamedlemmer (personlige) 
1. Sveinung Skjørestad, leder (H)   1. Gorm Elias Hognestad (H) 
2. Arne Oftedal, nestleder (AP)        1.1. Hogne Flåt (H) 
3. Carina Mossin (H)     2. Martha Ulvund (AP) 
4. Steinar Ims (KrF)     3. Ingrid Helland (H) 
5. Karen Margrethe Mjelde (FrP)   4. Karin Røyseland Jordal (KrF) 
       5. Øyvind Ødegård (FrP) 
           5.1. Kristoffer Knutsen (FrP) 
 
Kontrollutvalgets arbeid i 2012 
Kontrollutvalget har i løpet av 2013 hatt 9 møter og har behandlet i alt 58 saker. I forhold til 
vedtatt årsplan for 2013 har kontrollutvalget oppnådd følgende sett opp mot sine målsettinger 
for dette året: 
 
Regnskapsrevisjon: 
Kontrollutvalget har i henhold til årsplanen behandlet følgende saker: 
 Årsregnskap og årsmelding for Sandnes kommune og kommunale foretak 
 Følge opp kommunens økonomiske situasjon. 


Kontrollutvalget har vedtatt å følge opp dette punktet via orientering om kommunens 
tertialregnskaper. Kontrollutvalget har fått orientering om regnskapet pr. 1. tertial, men det er 
ikke gitt orientering om regnskapet for 2. tertial 2013.  


 Oppfølging av eventuelle revisjonsmerknader til årsregnskapet. Regnskapet for 2012 ble avgitt 
uten at revisor pekte på spesielle oppfølgingspunkter. 


 
Dersom det konstateres misligheter ved revisjon eller på annen måte, orienterer revisor 
umiddelbart kontrollutvalget om dette, i tråd med forskrift om revisjon § 3.  
 
 
Forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har i løpet av året mottatt til behandling følgende forvaltningsrevisjons-
rapporter som var bestilt for levering i 2013/utestående fra 2012: 


 Etikk 
 Byplan 
 Beredskap 
 Fylkeskommunens kontroll- og kvalitetsutvalgsrapport Bybanekontoret 


 
Det er ikke avdekket prosessvikt eller lovbrudd av vesentlig art i noen av rapportene som er 
lagt fram i 2013. I rapporten ang. Beredskap påpekes det at beredskapsplanen ikke er 
oppdatert og revidert i tråd med lovbestemmelsene, men det pågikk da et arbeid med å 
utarbeide en ny plan i samarbeid med Stavanger, Sola og Randaberg. I rapporten Etikk blir det 
                                                 
1 Kommunelovens § 77 
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påpekt at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt i løpet av 5 år, og at kommunen bør sette i verk 
tiltak som reduserer brudd på taushetsplikt, yrkesetiske normer, mobbing, trakassering og 
diskriminering. Ut over dette har rapportene inneholdt anbefalinger til kommunen om endring 
av rutiner/arbeidsmåter. Alle rapportene er videresendt bystyret for sluttbehandling. 
 
Ved utgangen av året har kontrollutvalget disse rapportene i bestilling, som forventes levert i 
løpet av 2014: 


 Samhandlingsreformen 
 Arbeidsgiverpolitikk 
 Sandnes Tomteselskap KF 
 Barnevern 
 Vedlikehold grøntområder/lekeplasser 


Kontrollutvalget vil bestille flere rapporter for levering i 2014 dersom det finnes tilgjengelige 
budsjettmidler. 
 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at bystyrets vedtak i fbm forvaltningsrevisjon følges 
opp av administrasjonen. I løpet av 2013 har kontrollutvalget behandlet oppfølging av 
følgende rapporter: 
 Bestilling/utførerorganiseringen 
 Språkopplæring for innvandrere 
 Skole – kartlegging og oppfølging 


 
Kontrollutvalget har gjennomført oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Språkopplæring for innvandrere, men har vedtatt å følge den opp ytterligere innen utgangen 
av 2014.  
 
Ved årets utgang gjenstår oppfølging av følgende rapporter: 
 Selvkost 
 Anskaffelser 
 Etikk 
 Byplan 
 Beredskap 


 


Saker vedr. oppfølging er videresendt bystyret til orientering.  
 
Selskapskontroller: 
Vedtatt årsplan for 2012 forutsatte at det ble valgt ut aktuelle prosjekter blant kommunens 
selskaper. Kontrollutvalget hadde bestilt dette prosjektet for levering i 2012, men forelå først 
på møte i februar 2013: 
 Interkommunalt arkiv IKS (IKA IKS) 


 
Oppfølging av rapporten er også ferdigbehandlet i 2013. 
 
Kontrollutvalgets vedtak er oversendt bystyret til orientering. 
 
Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
Kontrollutvalget har i 2012 utarbeidet ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
den inneværende bystyreperioden. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i bystyret 
23.10.12, mens ny Plan for selskapskontroll ble behandlet i bystyret i Sandnes den 
20.11.2012. Kontrollutvalget har i 2013 foretatt en oppdatering av Plan for 
forvaltningsrevisjon.  
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Kontrollutvalget budsjett/regnskap: 
Kontrollutvalget har i henhold til forskriftens § 18 utarbeidet budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i kommunen. I tillegg har kontrollutvalget behandlet tertialvise 
regnskapsrapporter for dette budsjettområdet, se tidligere merknad. 
 
Kontrollutvalget opptrer på vegne av bystyret og er direkte underordnet bystyret. Det er derfor 
av betydning for bystyret å være kjent med kontrollutvalgets vurdering av det økonomiske 
behovet på kontroll- og tilsynsarbeidet (forskrift om kontrollutvalg § 18).  
 
Av øvrige saker i 2013 kan nevnes:  


 Revidering/oppdatering av kontrollutvalgets reglement, samt nettsider. 
 Kontrollutvalgets årsplan for 2014 og årsmelding for 2012 
 Skatteregnskap og skatteoppkrevers årsmelding 2012 
 Revisors planlegging for 2013 m/uavhengighetserklæring 
 Møteplan 2014 for kontrollutvalget 
 Kontakt med kommunen vedr. diverse saker som er rapportert til utvalget 
 Gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 


 
Kontrollutvalget ønsker å ha en aktiv rolle for å følge med på utviklingen av kommunen, og 
inviterer derfor administrative og politiske ledere for å orientere om aktuelle saker. I løpet av 
året har disse møtt i kontrollutvalget: 
 


25.01.13 Direktør for kultur og byutvikling Kristin Barvik orienterte om sitt arbeids- og 
ansvarsområde. 


22.02.13 Direktør for bydrift Per Hanasand orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde.  
26.04.13 Rådmann Bodil Sivertsen deltok på møtet. 
 Regnskapssjef Odd Fosså og økonomidirektør Torunn Nilsen orienterte om 


årsregnskapet for 2012. 
 Skatteoppkrever Richard Haukeland orienterte om skatteregnskapet for 2012. 
24.05.13 Rådmann Bodil Sivertsen og Ordfører Stanly Wirak deltok på gjennomgangen av 


kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.  
18.10.13 Kommunaldirektør kultur- og byutvikling Kristin Barvik og seniorrådgiver Odd A. 


Vagle orienterte om dom i retten vedr. MVA.  
Annet 
Kontrollutvalget ser det som viktig å holde seg oppdatert i forhold til sitt fagområde. 
Kontrollutvalget har derfor vært representert på landsomfattende konferanser for 
kontrollutvalg.  
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid et nært samarbeid med kommunens revisor og sekretariat. 
Revisor utfører regnskapsrevisjonen samt forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter 
kontrollutvalgets bestilling. Oppdragsansvarlig revisor har vært til stede på alle møter i 
kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat er kontrollutvalgets administrasjon, og skal sørge for at alle 
saker til kontrollutvalget er tilstrekkelig utredet og at vedtakene iverksettes. Representant fra 
sekretariatet skal være til stede på alle møtene. 


 
Sandnes den 24. januar 2014 


Sandnes Kontrollutvalg 
 
 


Sveinung Skjørestad (leder) 
 


Arne Oftedal (nestleder) Carina Mossin  Karen Margrethe Mjelde Steinar Ims 





		Innledning

		Sandnes kommune har et kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer med varamedlemmer:

		Kontrollutvalget budsjett/regnskap:






Kontrollutvalget i Sandnes – Statusoversikt Januar 2014 
 


 
Vedtatte prosjekter under arbeid: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter  Vedtatt 


igangsatt 
Estimert 
timeforbr 


Status/forventet 
ferdigstilt *) 


Merknader 


Samhandlingsreformen 25.01.13 300 2014  
Arbeidsgiverpolitikk (bemanning; rekr.) 15.11.13 300 2014  
Sandnes Tomteselskap KF 15.11.13 250 2014  
Barnevern 13.12.13 300 2014  
Vedlikehold grøntområder/lekeplasser 13.12.13 250 2014  
     
Selskapskontroller     
Eierskapskontroll av Sandnes kommune 22.02.13 300 2014  
 
 


         Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter Bestilt Behandlet Oversendt 


 kommunen 
Planlagt oppfølging 


og svarfrist 
Status/dato for 


evt. purring 
Byplan 23.11.12 06.09.13 09.09.13 6 mnd  
Beredskap 12.10.12 06.09.13 09.09.13 6 mnd  
Etikk/omdømme 23.11.12 14.06.13 14.06.13 6 mnd. etter 


bystyrevedtak 
 


Selvkost 02.03.2012 23.11.12 27.11.2012 6 mnd. etter 
bystyrevedtak 


Oppf. 24.01.14 


Anskaffelser 14.12.11 31.08.12 3/9-12 6 mnd. etter 
bystyrevedtak 


23.10. 


Oppf. 24.01.14  


                  
Selskapskontroller:      
      


 
Prosjekter der oppfølging er behandlet, men som skal følges opp videre: 
Forvaltningsrevisjons- 
prosjekter 


Bestilt Behandlet Oppf. 
behandlet 


Planlagt oppfølging 
og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Språkopplæring for 
innvandrere 


06.04.11 23.03.12 24.05.13 Innen 31.12.2014  


 
 
 
 


  Andre saker: 
Sak/prosjekt Behandlet Status Merknader 


Overordnet analyse 22.06.2011 Lagt fram i mars 12  Revidert november 2013 
 


  







Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2012 
 
Forvaltnings- 
revisjonsprosjekter 


Vedtatt 
igangsatt 


Behandlet 
i KU 


Oppfølging 
behandlet 


Sluttbehandlet/merkn. 


Skole – kartlegging og oppfølging 23.03.12 12.10.12 18.10.13 Ferdigbehandlet 
Integrering/oppl fremmedspråklige 06.04.11 23.03.12 24.05.13 Ferdigbehandlet 
Bestiller-/utførerorganiseringen 16.03.11 02.03.12 024.05.13 Ferdigbehandlet 
Styring av byggeprosjekter 06.10.10 14.12.11 31.08.12 Ferdigbehandlet 
Barnevern 06.10.10 22.06.11 23.03.12 Ferdigbehandlet 
Kvalitet i barnehage 10.12.09 15.12.10 02.03.12 Ferdigbehandlet 
Kommunale utleieboliger 08.09.10 16.03.11 15.06.12 Ferdigbehandlet 
Undersøkelse Sandnes 
Læringssenter 


 17.08.11 Oppf. ikke 
vedtatt 


Ferdigbehandlet 


     Selskapskontroller     
Stavanger Brannvesen IKS 17.11.2010 22.06.2011 23.11.2012 Ferdigbehandlet 
Rogaland Revisjon IKS 06.04.2011 14.09.2011 23.11.2012 Ferdigbehandlet 
Interkommunalt Arkiv IKS 02.03.2012 22.02.2013 18.10.13 Ferdigbehandlet 


 
 


 
 








Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn - Sandnes kommune


Selskapenes
Tjeneste Art Regnskap 3. tert Årsbudsjett  % forbruk regnskap


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte 59 497 70 000 85,0 %
1100 Tapt arbeidsfortjeneste 11 667 20 000 58,3 %
1100 1099 Arbeidsgiveravgift 8389 10 000 83,9 %
1100 1115 Matvarer
1100 1140 Annonser/reklame 3699
1100 1143 Bevertning/representasjon
1100 1150 Kurs og opplæring 20 600 30 000 68,7 %
1100 1170 Skyss, reise og diett etter regning 1 398 1 000 139,8 %
1100 1171 Skyss, reise og diett knyttet til kurs 5 833 10 000 58,3 %
1100 1198 Kontingenter 5 700


Kontrollutvalgets driftstutgifter 116 783 141 000 82,8 %


1100 1270 Konsulenttjenester 497 000 522 000 95,2 %
Sekretariat 465 000 465 000 100,0 % 465 000
Kjøp av tjenester 32 000 57 000 56,1 %


1100 1377 Kjøp fra IKS 2 064 485 2 197 000 94,0 % 2 017 238
Utgifter til kjøp av tjenester 2 561 485 2 719 000 94,2 % 2 482 238


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift
Samlede utgifter 2 678 268 2 860 000 93,6 %


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk
Sum budsjett/regnskap 2 678 268 2 860 000 93,6 %
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SKATTEINNGANG I SANDNES KOMMUNE 2014
FORSKUDDSTREKK I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 267 744 7 740 321 943 8 628 341 159 5 081 249 253 2 432 324 971 4 830 340 396 1 963 1 876 140
REGNSKAP 262 205 262 205
DIFF. I MND. -5 539
DIFF. HITTIL -5 539
Regnskap 2013 249 742 5 896 305 852 6 008 324 058 4 832 236 582 2 327 308 494 -3 863 322 034 1 873 1 763 834
Akk. %-vis økn. 5,0 %
FORSKUDDSSKATT I TUSEN KR.  


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 200 1 476 31 404 6 210 79 390 7 249 891 1 133 29 968 2 631 29 556 5 594 195 702
REGNSKAP 147 147
DIFF. I MND. -53
DIFF. HITTIL -53
Regnskap 2013 831 954 29 529 5 888 75 109 6 873 845 1 074 28 414 2 495 28 023 5 304 185 339
Akk. %-vis økn. -82,3 %
RESTANSER O.L. I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 2 100 354 2 076 682 2 597 1 837 3 991 18 923 17 051 7 719 6 820 4 008 68 157
REGNSKAP 1 189 1 189
DIFF. I MND. -911
DIFF. HITTIL -911
Regnskap 2013 1 942 336 1 968 647 2 462 1 742 3 784 17 941 16 167 15 776 6 466 3 800 73 031
Akk. %-vis økn. -38,8 %
KORRIGERTE FORDELINGSOPPGJØR OG MARGINOPPGJØR I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM
BUDSJETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGNSKAP 0 0
DIFF. I MND. 0
DIFF. HITTIL 0
Regnskap 2013 0 0 0 2 188 0 0 0 0 0 0 1 090 0 3 278
Akk. %-vis økn. 0,0 %
TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Sum budsjett 270 044 9 570 355 423 15 520 423 146 14 167 254 135 22 488 371 990 15 180 376 772 11 565 2 140 000
Sum regnskap 263 541 263 541
Diff i mnd. -6 503
Diff hittil -6 503
Regnskap 2013 252 515 7 186 337 349 14 730 401 629 13 447 241 212 21 343 353 075 14 408 357 613 10 977 2 025 483
Akk. %-vis endring 4,4 %
sammelignet mot 2013
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