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26/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00068-36
033
Jane Døskeland Idland

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
26/15

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21. mai 2015 legges fram for endelig godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 21. mai
2015.

SANDNES, 22.05.2015

Jane Døskeland Idland
Førstekonsulent
Vedlegg:
Protokoll kontrollutvalget i Sandnes 21.05.15

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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27/15 Orientering fra administrasjonen: Sandnes
kommunale pensjonskasse
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00363-11
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
27/15

Bakgrunn
Kontrollutvalget ba på forrige møte om at det til dette møtet ble gitt en orientering om
kommunens ansvar og forpliktelser knyttet til Sandnes kommunale Pensjonskasse. Det er
også bedt om tilbakemelding på om kommunen har vurdert andre alternativer.

Saksutredning
Rådmannen har gitt tilbakemelding om at Odd Fosså vil delta på møtet og gi orientering om
dette temaet. Til orientering legges pensjonskassens årsrapport for 2014 ved.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens redegjørelse til orientering.

SANDNES, 04.06.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Sandnes kommunale pensjonskasse - Årsrapport 2014

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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28/15 Orientering fra administrasjonen: Prosessen ved
utbygging/rehabilitering av Ganddal skole
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00363-13
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
28/15

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har tidligere bedt om et kort notat knyttet til budsjettoverskridelser ved
Ganddal skole. Notat fra daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap KF ble lagt fram på forrige
møte i kontrollutvalget.
Saksutredning:
Etter å ha gått gjennom notatet, hadde kontrollutvalget flere spørsmål som de ønsket å få svar
på knyttet til utbyggingen. Kontrollutvalget ba også om en oversikt over de vedtak som er
fattet politisk i formannskap/bystyre i denne saken. Sekretariatet har i samarbeid med Sidsel
Haugen utarbeidet en slik oversikt, se vedlegg.
Daglig leder er i tillegg invitert til kontrollutvalget med forespørsel om å orientere nærmere
om:
-

-

Hvordan har innkjøps- og anskaffelsesprosessen vært i dette prosjektet?
Har man valgt en hensiktsmessig måte å organisere prosjektet på?
o Entrepriseform?
o Oppdeling av prosjekter?
o Bruk av rådgivere?
o Bruk av interne ressurser?
o Samhandlingen mellom administrasjon og politisk?
Kunne man spart kommunen for kostnader ved å organisert prosjektet på en annen måte?
o Har det vært overskridelser av opprinnelige budsjett eller kostnadsoverslag?
Hvorfor har det vært behov for å ha så mange saker og runder i Bystyret og kommunalutvalg i
denne saken?
Hvordan har fremdriften vært i prosjektet?
o Har det vært forsinkelser?
Har man fulgt regelverket om offentlige anskaffelser i forhold til alle leveranser til dette
prosjektet?

Daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap; Torbjørn Sterri vil orientere om dette på møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap sin
gjennomgang til orientering
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SANDNES, 05.06.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Oversikt over vedtak fattet i bystyret og formannskapet knyttet til utbygging/ rehabilitering av
Ganddal skole

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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29/15 Rapport selskapskontroll: Lyse Energi AS
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00047-8
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
29/15

Bakgrunn
Kontrollutvalget bestilte selskapskontrollen «Lyse Energi AS» i møte den 05.09.2014, i
samarbeid med øvrige eierkommuner. Formålet med prosjektet har vært å «gjennomføre
kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Lyse Energi AS (eierskapskontroll), og en
analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon).»
Etter behandling i kontrollutvalgene til alle eierkommunene, er følgende problemstillinger og
presiseringer vedtatt (problemstillingene revisor har jobbet ut fra):
1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?
a. Følger selskapet opp eierstrategien til kommunene?
b. Hvordan fastsettes utbytteprosenten i selskapet?
c. Hvilke prinsipper ligger til grunn for verdsettelse av anleggsmidler i konsernet?
2. Har selskapet tilfredsstillende planer og beredskap for å sikre strømforsyningen?
a. Hvilke planer har selskapet for vedlikehold knyttet til nett og trafostasjoner?
b. Er selskapet forberedt på økt energibruk mv. knyttet til ladestasjoner for el-biler,
og hvordan et stort antall el-biler med hurtigladestasjoner i et nabolag vil påvirke
strømleveransene?
c. Det ses også på klimautfordringer, terrortrusler samt utfallsstatistikk.
3. I hvilken grad har selskapet planer og beredskap for å sikre forsyninger knyttet til gass,
internett og telekommunikasjon?
4. Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye anlegg, andre selskaper og
nye forretningsområder?
a. I hvilken grad er eierkommunene involvert ved disse risikovurderingene?
b. Hvilken lærdom har selskapet trukket fra Noreco-saken?
5. Hvordan håndterer selskapet finansiell risikostyring?
6. Hvordan følger selskapet opp datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede
selskaper?
a. Eieroppfølgingen
b. Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)
7. Hvilke retningslinjer er vedtatt i selskapet, hva er grunnlaget for beslutninger og hvem tar
beslutninger bl.a. knyttet til hensiktsmessighet med små eierandeler i andre selskaper og
om virksomheten generelt er i tråd med selskapets overordnede formål og eierstrategier?
8. En vurdering av de prinsipielle sidene ved at Lyse gjennom sponsing opptrer som
regionalpolitisk aktør, f.eks. sponsing av studentboliger.
a. Hvordan håndterer selskapet sponsing og hvilket omfang har dette?
9. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?
10. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?
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Saksutredning
Kontrollutvalget har mottatt rapport fra den gjennomførte selskapskontrollen som nå legges
frem til behandling i kontrollutvalget, med innstilling til bystyret.
Revisor har endret tittelen på rapporten til «Selskapskontroll av Lyse AS», mens tittelen på
prosjektet ved bestilling var «…….Lyse Energi AS», jfr. kommentar i rapporten på s. 4 under
«Kort om selskapet».
Rapporten bygger på intervjuer av sentrale personer, dokumentgransking og direkte
kontroller. Det er også benyttet ekstern konsulent.
Revisor påpeker innledningsvis at «vi har i vår kontroll anbefalinger som går på kommunenes
felles eierstrategi, sammenligninger og oppfølging av selskapets avkastning, meroffentlighet og
bedriftsforsamlingens rolle ved eierstyringen.»

I rapporten kommer det frem følgende hovedfunn:
Hvordan er selskapet styrt?
Revisor har ingen merknader til styringen av selskapet. Det er utarbeidet strategiplan og styret har
også utarbeidet styreinstruks og foretar årlig skriftlig egenvurdering. I følge revisor er også
eiernes kjønnsrepresentasjon i styret i samsvar med lovreglene, og eiernes styremedlemmer er
registrert i KS sitt styrevervregister. Styret har i følge revisor gjennomgående høyt utdanningsnivå, men det påpekes liten/ingen erfaring fra ledelse av så store selskaper – med unntak av
tidligere styreleder.

Kommunenes eierstrategi - Følger selskapet opp eierstrategien til kommunene?
I følge revisor er det «i all hovedsak kommunenes felles eierstrategi som utgjør eierstyringen. Den
interkommunale eierskapsgruppen følger opp selskapets praktisering av kommunenes felles
eierstrategi og utreder/innstiller til større strategiske saker for bystyrene/kommunestyrene».
Kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen (kommunene Stavanger, Sandnes, Sola,
Time, Klepp, Hå, Randaberg og Gjesdal samt Rogaland Fylkeskommune) vedtok i 2010/2011 en
felles eierstrategi overfor selskapet. Det viser seg at forslaget til eierstrategi ikke er behandlet av
eierkommunene (dvs. i stor grad de mindre kommunene) utenfor denne eierskapsgruppen. Det
foreligger dermed ikke en felles vedtatt eierstrategi for selskapet, noe som i følge revisor er
uheldig.
I prinsippet styrer eierne gjennom «eierorganer», og de største eierkommunene har formøter i
generalforsamling og bedriftsforsamlinger hvor saksdokumenter fra selskapet er tilgjengelig.
Bedriftsforsamlingen er mest involvert og kan behandle saker om investeringer og få orienteringer
om saker. Bedriftsforsamlingen er Lyses politiske arena for drøfting og utøvelse av eierskap og
etter kommunenes felles eierstrategi skal styret «anvende bedriftsforsamlingen aktivt til drøfting
av saker som er strategisk viktige for selskapet og aksjonærene». I følge revisor er ikke dette
tilstrekkelig oppnådd.
I følge revisor understreker Lyse at de forholder seg til alle kommunenes overordnede
eierstrategier i eierskapsmeldingene og alle kommunenes eierstrategier. I tillegg blir det utarbeidet
en melding fra styret til eierne en gang i valgperioden som gir kommunene mulighet til å vurdere
konsernets virksomhet opp mot egne eiermeldinger og eierstrategier.

7

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Fastsetting av utbytteprosenten
Utbytteprosenten fastsettes i samsvar med aksjonæravtalen fra 1998. Den er på maks 60% av
årsresultatet etter skatt. Vedtatt eierstrategi slår fast at virksomheten skal sikre eierne
konkurransemessig utbytte som kan måles i forhold til alternative plasseringer med tilsvarende
risiko. Det er forventet et høyt, konkurransedyktig og forutsigbart utbytte. Selskapet har en
treårig rullerende utbytteplan som presenteres og drøftes på årlige felles eiermøter samt møter
med den enkelte eierkommune.
Selskapets avkastning og verdivurdering
I følge revisor har selskapet pr. 31.12.13 en antatt nettoverdi på 25,684 milliarder kroner.
Fremover blir det forventet fall i kraftpriser som vil redusere verdivurderingen, mens økte
inntekter og avkastning på Telekom / Altibox og LNG / gass vil øke verdivurderingen.
Har selskapet tilfredsstillende planer og beredskap for å sikre strømforsyningen, inkl.
vedlikehold av nett og trafostasjoner?
Lyse har de nødvendige beredskapsplaner for produksjonsanleggene og strømnettet, hvor det også
er tatt hensyn til vedlikehold av nett og trafostasjoner, samt økt energibruk knyttet til ladestasjoner
for el-biler.
NVE og DSB utfører jevnlige tilsyn hos Lyse Elnett AS, og hovedkonklusjonene fra begge er
positive med noen avvik og anmerkninger. Lyse Elnett AS fikk i september 2014 bot av DSB på
kr. 750 000 til for å ha delegert bort lovpålagte oppgaver. Etter NVE`s avbruddsstatistikk for 2013
kommer Lyse Elnett AS blant de 15 % beste når det gjelder antall strømavbrudd pr. sluttbruker og
gjenopprettingstid. Unntaket er gjenopprettingstiden ved kortvarige strøm-brudd, hvor selskapet
bruker 1,2 minutter pr. strømavbrudd mot 0,8 minutter på landsbasis.
Klimautfordringer, terrortrusler og utfallsstatistikk.
Selskapet har bl.a. utarbeidet kravspesifikasjon som skal benyttes ved prosjektering av nye
anlegg med henblikk på klimautfordringer.

I konsernets beredskapsplan er det tatt med typiske eksempler på mulige hendelser, inklusiv
mulige terrortrusler. Samlet sett dreier det seg om mulige dambrudd, ukontrollert
vanninntrenging i kraftstasjon, brann/eksplosjon i kraftstasjon og andre bygg/anlegg, bortfall
av energileveranser i større områder over lengre tid, terroranslag, andre langvarige
tjenesteutfall, ulykker med alvorlig person-skade/dødsfall knyttet til Lyse sin virksomhet samt
personlige og sensitive data på avveier. Det er også tatt med pandemi.
Selskapet fører utfallsstatistikk for alle hendelser i nettet, se eksempel på s. 81 i rapporten.
I hvilken grad har selskapet planer og beredskap for å sikre forsyninger knyttet til gass,
internett og telekommunikasjon?
I følge revisor har Lyse utarbeidet de nødvendige beredskapsplanene knyttet til gass, internett og
telekommunikasjon.
Hovedrisiko knyttet til LNG-virksomheten er en eventuell lekkasje av gass, enten i gassfase eller
væskefase. Sikkerhet og beredskap følges opp av DSB, som i juni 2014 gikk inn med særskilt
tilsyn i Risavika LNG Production AS med bakgrunn i en lekkasje som oppstod under bunkring av
LNG på M/S Bergensfjord (danskebåten). DSB så alvorlig på denne hendelsen. Det pågår for
tiden et arbeid med Sola kommune, brannvesenet og DSB for å vurdere risikoen i Risavika. Lyse
Neo AS er ISO-sertifisert og det var i følge revisor ved nylig tilsyn fra DSB få avvik og
anmerkninger.
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Hvilke risikovurderinger gjøres før større investeringer i nye anlegg, andre selskaper og nye
forretningsområder?
Selskapets investeringskomite foretar risikovurderinger før større investeringer i samsvar med
mandat/instruks.
Investeringskomiteen kan gjøre investeringer på minst 20 mill. kr. innenfor vedtatt strategi og 5
mill. kr. utenfor vedtatt strategi. Eierkommunene blir gjennom bedriftsforsamlingen bare formelt
involvert ved svært store investeringer, og siden 1999 har det vært 3 store investeringssaker til
behandling i bedriftsforsamlingen.
Revisor nevner også i rapporten Lyses investering i Noreco, som nå må anses for å være tapt. I
følge revisor er investeringsbeløpet ikke svært stort sett i forhold til det samlede investeringsomfanget de siste ti årene. Styret innser at mye har gått galt i henhold til denne investeringen, men
står fast ved at den var relevant ut fra de opplysningene og den risikosituasjonen som var på det
aktuelle tidspunktet. Lyse har nå kun en liten eierandel i Noreco, og utviklingen viser at var rett av
styret å ikke være med på en kapitalutvidelse i 2013.
Hvordan håndterer selskapet finansiell risikostyring?
Lyse har etablert styrende dokumenter for håndtering av finansiell risiko, inkludert kraftpris.
Risikorammene er godkjent av styrene for de ulike risikokategoriene og det er etablert varslingsrutiner til ledelsen og styret ved brudd på de vedtatte risikorammene.
Hvordan følger selskapet opp datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede
selskaper?
Konsernstyret har løpende oppfølging av datterselskaper, datterdatterselskaper og tilknyttede
selskaper. Det blir jevnlig gitt en nærmere presentasjon av det enkelte datterselskap for
konsernstyret. Datterselskaper direkte eid av Lyse (morselskapet) er alle heleide, og ingen av
styremedlemmene i morselskapet sitter i styret til heleide datterselskaper. Dette er i tråd med
kommunenes felles eierstrategi og KS sin anbefaling.
Prisingen av avtaler og transaksjoner mellom selskapene har tatt utgangspunkt i armlengdeprinsippet og norske internprisingsregler, og ved dokumentasjon av internprisingen blir det brukt
tredjepart. Selskapet eksterne revisor har ved tilbakemelding til revisor uttalt at det ikke er noe å
bemerke på dette området.
Hvilke retningslinjer er vedtatt i selskapet, hva er grunnlaget for beslutninger og hvem tar
beslutninger bl.a. knyttet til hensiktsmessighet med små eierandeler i andre selskaper og om
virksomheten generelt er i tråd med selskapets overordnede formål og eierstrategier?
I følge revisor er det ikke utarbeidet spesifikke retningslinjer for investeringer i andre selskaper
med små eierandeler, men investeringene må følge konsernets faste prosedyrer. Det blir alltid
utført en kommersiell vurdering, og større investeringer skal innom investeringskomiteen.
Hvordan håndterer selskapet sponsing og hvilket omfang har dette?
All sponsorvirksomhet i Lyse er kommersielt basert, og er en del av selskapets
markedsføring. Det er knyttet forventninger til at midlene skal gi Lyse noe tilbake. I perioden
2008 – 2014 ble det utbetalt 82,6 mill. kr. til sponsorer hvor Viking Fotball er det største
enkeltengasjementet.

Når det gjelder sponsing av studentboliger sier Lyse sier at det er viktig for selskapet at
universitetet lykkes. Studentboliger er fra universitetets hold framholdt som den faktoren som
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nå begrenser universitetets utviklingsmuligheter. Det var og er derfor i Lyses interesse å bidra
til bygging av studentboliger.
Det er i tillegg lovet midler til IT-forskning (over åtte år) skal bidra til en langsiktig
oppbygging av UiS innen forskning på datateknologi. I følge Lyse er de med som bidragsyter
fordi forskning fra UiS gir dem tilgang på kunnskap når de skal utvikle teknologi og nye
løsninger.
Meroffentlighet
Lyse ønsker ikke å offentliggjøre sin avkastningsmål for de ulike virksomhetene. Det er i strid
med kommunenes felles eierstrategi om at Lyse skal praktisere meroffentlighet. I følge revisor er
det praksis fra «ledende børsnoterte selskaper at slik offentliggjøring gjerne foretas.»
Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?
I følge revisor er det kun Lyse Elnett AS som er omfattet av disse lovreglene – det gjelder både
Lov om offentlige anskaffelser og Offentleglova. Lyse har utarbeidet en anskaffelsesstrategi som
gjelder for alle anskaffelser i konsernet, inkl. Lyse Elnett AS. I anskaffelsesstrategien fremgår det
at alle anskaffelser så langt mulig skal være basert på konkurranse. Lyse Elnett AS er også
underlagt forsyningsforskriften, som ikke har helt de samme kravene til anbudsprotokoll som den
klassiske anskaffelsesforskriften. Revisor anbefaler imidlertid dette som en god praksis.
Revisors kontroll avdekket at en anskaffelse ikke var kunngjort, ellers har selskapet utarbeidet
rutiner som skal ivareta lovregler om offentlighet, herunder journalføring og innsynsbegjæringer.
Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?
Revisor har ingen merknader. Habilitetsregler følges, det er utarbeidet etiske retningslinjer og
internkontrollsystem, og det holdes jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser. Sykefravær og turnover er
lavt.

For utfyllende opplysninger og kommentarer vises det til den vedlagte rapporten.
Oppsummert anbefaler revisor følgende:
• Alle eierkommunene bør vedta en og samme felles eierstrategi. Her bør både kommunestyrene og generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen involveres for å avklare prosessen
ved å utforme og vedta eierstrategien. Det kan være hensiktsmessig at eierstrategien
vedtas av generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen til sist. På den måten får en et
samlet vedtak fra alle eierkommunene.
• Styret bør legge stor vekt på at selskapet regelmessig gjennomfører grundige sammenligninger mot alle relevante konkurrenter av avkastningen pr. hovedarbeidsområde.
• Styret bør påse at ledelsen har konkrete planer som skal sørge for at Lyses avkastning
minst er der styret har målsatt at den bør være.
• Styret kan vurdere og drøfte med eierne om det er hensiktsmessig å offentliggjøre
avkastningsmål og avkastning for de enkelte virksomheter. Dette kan f.eks. gjøres som
del av styrets melding til eierne. Dette vil gjøre det enklere for innbyggerne i
eierkommunene og offentligheten i sin alminnelighet å vurdere Lyses resultater.
• Eierkommunene bør avklare nærmere bedriftsforsamlingens rolle ved større
strategisaker.
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Styret og eierne har fått anledning til å uttale seg til rapporten. Styret og eierne gir her
utfyllende kommentarer, se rapportens s. 12-15.
Forskriften pålegger kontrollutvalget å se til at bystyrets vedtak knyttet til gjennomført
forvaltningsrevisjon følges opp av styret og representantskapet. Kontrollutvalget ber om
tilbakemelding på oppfølging av bystyrets vedtak ca. 6 måneder etter bystyrets behandling.
Sak om oppfølging av rapporten videresendes bystyret etter behandling i kontrollutvalget.
I medhold til Forskrift om kontrollutvalg § 11 fremmer kontrollutvalget sin innstilling direkte
til bystyret.

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE
VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar selskapskontrollen «Lyse Energi AS» til orientering.
Rapporten videresendes styre og generalforsamling for oppfølging av
rapportens konklusjoner og anbefalinger.
Styret og representantskapet gir tilbakemelding til bystyret via
kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder
etter bystyrets vedtak.

SANDNES, 04.05.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
RR Selskapskontroll 2015 LYSE

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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30/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Barnevern
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00321-10
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
30/15

Bakgrunn
Bystyret behandlet i møte den 03.02.15 forvaltningsrevisjonen «Barnevern», og fattet
følgende vedtak:
• Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern» til
orientering.
• Rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og
anbefalinger.
• Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er
fulgt opp, innen ca. 1. juni 2015.
I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen:
1. Vi anbefaler barnevernet å sikre gode overganger i saker der foreldrene motsetter seg
hjelpetiltak, der barnevernet fortsatt er meget bekymret, og der en annen hjelpeinstans
skal stå for den videre oppfølgingen
2. Vi anbefaler barnevernet å gå i dialog med skolene og helsestasjonene for å finne ut om
samarbeidet i enkeltsaker kan styrkes
3. Vi anbefaler barnevernet å arbeide med å redusere ventetiden til endringsrettede
hjelpetiltak
4. Vi anbefaler barnevernet å føre statistikk over årsaker til at endringsrettede hjelpetiltak
avsluttes, dersom dette lar seg gjøre på en relativt enkel måte

Saksutredning
Rådmannen har i brev av 01.06.15 gitt tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp, se
vedlegg.
I sitt svar gjør rådmannen rede for hvilke tiltak som er iverksatt i forhold til de ulike
anbefalingene.
1. Vi anbefaler barnevernet å sikre gode overganger i saker der foreldrene motsetter seg
hjelpetiltak, der barnevernet fortsatt er meget bekymret, og der en annen
hjelpeinstans skal stå for den videre oppfølgingen
Rådmannen forventer at Stortinget vedtar foreslått lovendring som gir barneverntjenesten
anledning til å iverksette hjelpetiltak uten samtykke fra foreldrene. Kommunen har parallelt med
dette arbeidet med problemstillingen i samarbeid med kommuneadvokat og innhentet rutiner fra
Stavanger kommune. Arbeidet med å sikre gode rutiner blir ferdigstilt høsten 2015.
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2. Vi anbefaler barnevernet å gå i dialog med skolene og helsestasjonene for å finne ut
om samarbeidet i enkeltsaker kan styrkes
Helsestasjon: Det er gjennomført to møter mellom helsestasjonen og barnevernstjenesten hvor det
har blitt gitt utfyllende opplysninger knyttet til rapporten. Opplysningene blir brukt i arbeidet med
utvikling av internkontroll knyttet til rutiner for samarbeid. Internkontrollen skal ferdigstilles
høsten 2015.
Skole: Barneverntjenesten og fagstab oppvekst og fagstab skole har gjennomført møte for å
avklare videre samarbeid. Barneverntjenesten vil også ha møte med rektorene for utarbeiding av
konkrete tiltak som bedre samarbeidet.
3. Vi anbefaler barnevernet å arbeide med å redusere ventetiden til endringsrettede
hjelpetiltak
I følge rådmannen har kommunaldirektør tatt initiativ til å samordne hjelpetjenestene for barn og
unge i kommunen. Målet er effektivisering og bedre utnyttelse av ressursene, og vil bidra til å
redusere ventetiden.
4. Vi anbefaler barnevernet å føre statistikk over årsaker til at endringsrettede
hjelpetiltak avsluttes, dersom dette lar seg gjøre på en relativt enkel måte
Det ikke mulig for barneverntjenesten å hente ut disse opplysningene fra fagprogrammet Visma,
og en manuell telling vil være for ressurskrevende. Barneverntjenesten vil gjennomføre en
internkontroll på ca. 30 utvalgte saker høsten 2015, hvor en vil se på årsakene til at hjelpetiltak
blir avsluttet.

Rådmannen har svart på alle anbefalingene i rapporten, og for utfyllende opplysninger vises
det til rådmannens svarbrev.
I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at
rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan
administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er
rådmannen sitt ansvar. Kontrollutvalget kan likevel melde saker videre til bystyret dersom
kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
rapporten «Barnevern» til orientering.
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SANDNES, 01.06.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Jane D. Idland
Saksbehandler

Vedlegg:
Barneverntjenesten sitt arbeid med revisjonsrapporten Kvalitet i barnevernet - statusrapport

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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31/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av
forvaltningsrevisjon: Jordvern
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

15/00014-1
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
31/15

Bakgrunn
Kontrollutvalget vedtok i møte den 21.05.2015 å bestille forvaltningsrevisjon av «Jordvern».
Bestillingen skjer innenfor rammen for vedtatt budsjett for kontrollutvalget i Sandnes
kommune.

Saksutredning
Revisor har sendt over prosjektforslag, se vedlegg, som danner grunnlag for bestillingen.
I prosjektforslaget er det foreslått følgende formål: «å vurdere hvordan Sandnes kommune
følger sentrale føringer for jordvern og hvordan jordvernet er ivaretatt i sentrale
plandokumenter. Prosjektet tar også sikte på å beskrive hvor mye landbruksareal som er
nedbygget i kommunen de siste årene.»
Ut fra dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger:
•

•
•

I hvilken grad følger Sandnes kommune sentrale føringer for jordvern? Herunder
o I overordnede plandokumenter?
o I andre plandokumenter/i praksis?
Hvor mye jordbruksareal er bygget ned/omdisponert i Sandnes kommune de siste årene?
o Hva har vært de viktigste formålene med omdisponeringene?
o I hvilken grad utfordres jordvernet i forbindelse med dispensasjonene?
Hvor mye jordbruksareal er blitt nydyrket de siste årene?
o Og, dersom det er mulig å si noe om dette: I hvilken grad er denne jorda av samme
kvalitet som den jorda som er bygget ned?

Dersom det er mulig å fremskaffe data om dette:
• Hvor stort arealforbruk har gått med i forbindelse med bygging av driftsbygninger i
landbruket? I hvilken grad utfordrer dette jordvernet?

Revisor foreslår en ramme for prosjektet på ca. 250 timer.
I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om formål, problemstillinger og øvrig
beskrivelse av prosjektet dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne
forvaltningsrevisjonen. Dersom utvalget ser andre problemstillinger som burde vært med, er
det viktig å få disse med i dette møtet. Det er bestillingen som kontrollutvalget vedtar nå som
er styrende for den rapporten utvalget til slutt mottar.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Jordvern» i tråd med forslag
til mandat og med de endringer / presiseringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 10.06.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Jane D. Idland
Saksbehandler

Vedlegg:
RR Sandnes 2015 Jordvern Mandat

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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32/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av
forvaltningsrevisjon: "Samfunnsplanlegging kommuner
vs interkommunale selskap"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

15/00013-1
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
32/15

Bakgrunn
Kontrollutvalget vedtok i møte den 21.05.2015 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap». Tilsvarende mandat blir også
lagt fram for kontrollutvalget i Stavanger på møte den 16. juni 2015. Kontrollutvalget i Sola
er også forespurt om å delta i tilsvarende prosjekt.

Saksutredning
Revisor har sendt over prosjektforslag, se vedlegg, som danner grunnlag for bestillingen.
Revisor har forslått følgende formål: «å vurdere i hvilken grad tiltakene, aktivitetene eller
planene i interkommunale selskaper er i tråd med føringer i kommunale og regionale planer.»
Ut fra dette formålet, foreslår revisor å se nærmere på følgende problemstillinger:
• I hvilken grad er tiltak, aktiviteter og planer i interkommunale selskaper, som Forus
Nærings-park og Greater Stavanger, i tråd med føringer i kommunale/regionale planer?
• Hvor stor frihetsgrad har selskapet/selskapene i forbindelse med
samfunnsplanleggingen? Dvs. hvor fritt står de?
• Hvordan foregår eierstyringen på dette området? Hvordan rapporterer de aktuelle
selskapene til sine eiere?
Revisor foreslår en ramme for prosjektet på ca. 300 timer.
I bestillingsprosessen må kontrollutvalget vurdere om tittel, formål, problemstillinger og øvrig
beskrivelse av prosjektet dekker det som kontrollutvalget ønsker å oppnå med denne
forvaltningsrevisjonen. Dersom utvalget ser andre problemstillinger som burde vært med, er
det viktig å få disse med i dette møtet. Det er bestillingen som kontrollutvalget vedtar nå som
er styrende for den rapporten utvalget til slutt mottar.
Referat fra kontrollutvalget i Stavangers behandling vil bli lagt fram på møtet.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonen
«Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap» i tråd med
forslag til mandat og med de endringer/presiseringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 05.06.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Jane D. Idland
Saksbehandler

Vedlegg:
RR Sandnes 2015 - Samfunnsplanlegging - Mandat

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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33/15 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni
2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00079-54
217
Jane Døskeland Idland

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
33/15

Bakgrunn:
Sekretariatet legger til hvert møte fram en oppdatert oversikt for kontrollutvalget. Den viser
status på bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller, undersøkelser m.m., se
vedlegg.

Saksutredning:
Første del av oversikten viser bestilte prosjekter som ennå ikke er behandlet i kontrollutvalget.
Beregnet kostnad til det enkelte prosjekt samt revisor antatte dato for ferdigstilling går også
fram her. Vedlegget inneholder videre oversikt over når administrasjonen skal gi lovpålagt
tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan bystyrets vedtak knyttet til det enkelte
prosjektet er fulgt opp. Til slutt finnes en oversikt over prosjekter som er ferdigbehandlet i
perioden.
Til dette møte er følgende til behandling:
• Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Barnevern»
• Behandling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon «Lyse Energi AS»
• Behandle utkast til prosjektmandat «Jordvern»
• Behandle utkast til prosjektmandat «Samfunnsplanlegging kommuner vs
interkommunale selskap»

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. juni 2015 til orientering.

SANDNES, 22.05.2015
Jane Døskeland Idland
Førstekonsulent
Vedlegg:
Statusoversikt pr. juni 2015

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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34/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00212-40
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015

Saknr
34/15

Bakgrunn:
Kontrollutvalget hadde denne saken til behandling på forrige møte. Fra dette møtet ble det
protokollert følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sammenfatte de innspillene som kom fram i møtet.
Sekretariatet legger fram referat til neste møte i kontrollutvalget. Medlemmene utfordres til å
forberede ytterligere tilbakemelding til neste møte.
Saksutredning:
Sekretariatet har lagt inn hovedkommentarene fra forrige møte i det vedlagte referatet.
Kontrollutvalget utfordres til å forberede ytterligere kommentarer til øvrige punkter på dette
møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Sekretariatet sammenfatter tilbakemeldingene som har kommet, og legger
referatet fram til orientering på neste møte.

SANDNES, 10.06.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Skjema - Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden.doc

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake
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Referat-/meldingssak:
8/15 Skatteinngang mai 2015
Tilbake
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