
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 

1 

Kontrollutvalget i Sandnes kommune 

Møteinnkalling 

Møtested: Formannskapssalen, Sandnes rådhus 
Dato: 28.08.2015 
Tidspunkt: Kl. 8.30 
Møtenr: 6-2015 

Til behandling: 

Sak nr Sakstittel 
36/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
37/15 Orientering fra administrasjonen: Rutiner for varsling/bekjempelse av mobbing 
38/15 Oppfølging av rapport: Grøntområder/lekeplasser 
39/15 Oppfølging av rapport: Sandnes Tomteselskap KF 

40/15 
Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon: 
"Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap" 

41/15 
Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalgets 
budsjettområde 

42/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag 
43/15 Statusoversikt pr. august 2015 - kontrollutvalgets saker 
44/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 

Referatsaker/meldinger 
Periode: 19.06.2015 - 28.08.2015 

Nr. Arkivsak Referatsakstittel 

9/15 13/00092-40 Skatteinngang juli 2015 

10/15 13/00254-25 Nye regler offentlige anskaffelser 

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.mobil til sekretær 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, 21.08.2015 

Sveinung Skjørestad 

Leder av kontrollutvalget Wencke S. Olsen 

Sekretariatet 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no
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36/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Arkivsak-dok.  13/00068-39 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 36/15 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19. juni 2015 legges fram for kontrollutvalget til 

endelig godkjenning. 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra utvalgets møte den 
19. juni 2015  
 

 

 

 

SANDNES, 08.07.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Kontrollutvalget i Sandnes 19.06.2015 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Tilbake 
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37/15 Orientering fra administrasjonen: Rutiner for 
varsling/bekjempelse av mobbing 

Arkivsak-dok.  13/00363-14 

Arkivkode. 030  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 37/15 

Bakgrunn: 
I forbindelse med bl.a. tidligere medieoppslag, har kontrollutvalget etterlyst en orientering fra 

administrasjonen knyttet til varsling. Spesielt er utvalget opptatt av varsling når det gjelder 

mobbing i skole og barnehage, og hvordan slike varslinger mottas og følges opp.  

Saksutredning: 
Sekretariatet har avtalt med organisasjonsdirektør Hilde Lofthus og HMS-ansvarlig Rune 

Mangersnes at det blir orientert om dette i møtet. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens gjennomgang til 
orientering. 

SANDNES, 17.06.2015 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake
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38/15 Oppfølging av rapport: Grøntområder/lekeplasser 
 
Arkivsak-dok.  13/00322-9 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 38/15 

 

Bakgrunn 
Bystyret behandlet i møte den 03.02.2015 forvaltningsrevisjon «Grøntområder/lekeplasser» 

og fattet følgende vedtak: 

 Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten om Lekeplasser og grøntområder til 

etterretning. 

 Bystyret ber administrasjonen om å utarbeide og legge fram til politisk behandling 

planer og rutiner knyttet til kontroll, vedlikehold, sanering og oppgradering av både 

kommunale og felles private lekeplasser som kommunen fortsatt eier. Planene bør 

også omfatte vurderinger om sanerte lekeplassarealer kan benyttes til alternative 

grøntområder/parkmessig opparbeidelse. 

 Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å ta ytterligere stilling til rapportens 

konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget vil følge opp bystyrets vedtak om ca. 6 

mnd., og rapporterer mottatt tilbakemelding til bystyret. 

 

I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 

1. Rette de alvorlige feilene som er avdekket på lekeplassene.  

2. Vurdere om man skal gå tilbake til årlige sikkerhetskontroller.  

3. Etablere skriftlige og oppdaterte HMS-rutiner for å forebygge og begrense 

helseskadelig virkning ved bruk av lekeapparatene/lekeplassutstyret.  

4. Sørge for at det gjennomføres vedlikehold av lekeplassutstyret for å sikre at utstyrets 

sikkerhetsegenskaper opprettholdes i tråd med forskrift om sikkerhet ved 

lekeplassutstyr.  

5. Vurdere hvordan man kan involvere barnerepresentanten og bydelsutvalgene i saker 

som gjelder barns lekemiljø.  

 

Saksutredning 
Rådmannen har i epost av 18.06.2015 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 bystyrets vedtak:  

Det går her fram at det er lagt fram planer og rutiner knyttet til vedlikehold, sanering og 

oppgradering slik bystyret har bedt om. Saken ble behandlet i bystyret den 16. juni 2015, der 

det ble fattet vedtak om at bystyret tar saken til etterretning. Se for øvrig vedlegg 1. 

 

Når det gjelder rapportens anbefalinger, går det i korthet fram følgende: 
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1. Rette alvorlige feil 

Kommunen ser for seg at dette vil bli gjort via de tiltak som er satt i gang for å 

gjennomføring av vedlikehold, fjerning av farlig lekeutstyr/oppgradering av 

lekeplassene, se også pkt. 4 nedenfor. 

 

2. Vurdere å gå tilbake til årlige sikkerhetskontroller 

Rådmannen har gått tilbake til årlig kontroll av lekeplassene i tråd med anbefalingen. 

 

3. Etablere skriftlige og oppdaterte HMS-rutiner 

Rådmannen har etablert skriftlige og oppdaterte HMS-rutiner for å forebygge og 

begrense helseskadelig virkning av lekeutstyr. 

 

4. Sørge fro at det gjennomføres vedlikehold av lekeplassutstyr 

Etter rådmannens vurdering kan lekeutstyr stå i flere år med mindre feil uten at det 

utgjør en direkte skadefare. Det må foretas årlige skjønnsmessige vurderinger om 

lekeutstyret må fjernes eller kan stå til neste inspeksjon uten at farlige situasjoner kan 

oppstå. Kommunen har i april 2015 startet et arbeid med å utbedre fallsingel og –sand 

under 90 lekeutstyr på 43 hoved- og standardlekeplasser. Rådmannen påpeker at det i 

snitt krevers årlig utbedring av dette. I stedet for å utbedre alle fallunderlag årlig tas 

det sikte på å ta de dårligste slik at mer ressurser kan brukes på å erstatte lekeutstyr og 

oppgradere lekeplasser.  

 

5. Vurdere hvordan man kan involvere barnerepresentant og bydelsutvalg 

Dette området er ikke nevnt i rådmannens tilbakemelding, men i kommentarer til 

rapporten er det nevnt at bydelsutvalg og barnerepresentant skal være naturlige 

høringsinstanser i prosesser som angår barns lekemiljø. 

 

Rådmannen har gitt tilbakemelding på alle anbefalingene. Vi viser ellers 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 på påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da det 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 «Grøntområder/lekeplasser» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
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SANDNES, 30.06.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende Forvaltningsrevisjon av grøntområder og lekeplasser 

Hovedlekeplasser 

Saksprotokoll 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 
           Tilbake 
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39/15 Oppfølging av rapport: Sandnes Tomteselskap KF 
 
Arkivsak-dok.  13/00324-10 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 39/15 

 

Bakgrunn 
Bystyret behandlet i møte den 16.12.14 rapport fra forvaltningsrevisjon «Sandnes 

Tomteselskap KF» og fattet følgende vedtak: 
• Bystyret i Sandnes tar den fremlagte forvaltningsrevisjonsrapporten for Sandnes 

tomteselskap KF til orientering med følgende kommentar: 

Kontrollutvalget anmoder bystyret om å revurdere kravet om styreinstruks. 

• Rapporten oversendes rådmannen/daglig leder, som bes gis tilbakemelding til bystyret via 

Kontrollutvalget om hvordan bystyrets vedtak og rapportens konklusjoner og anbefalinger 

er fulgt opp. 

 

I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 
1. Styret bør utarbeide styreinstruks 

2. Styret bør foreta skriftlige egenvurderinger 

3. Foretaket bør legge ut flere aktuelle dokumenter på sine nettsider. Dette vil gjøre den 

offentlige informasjonen om foretaket lettere tilgjengelig. 

 

Saksutredning 
Rådmannen har i brev av 10.08.15 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. Utarbeidelse av styreinstruks:  

Om det i revideringen av Eierpolitisk strategi for kommende valgperiode1 vil tas inn 

bestemmelser om bruk av styreinstruks i foretakenes datterselskaper er et tema som 

rådmannen vil vurdere sammen med de daglige lederne. I den grad dette bygger opp 

om og styrker foretaksstyrenes muligheter for god utøvelse av konsernstyringene av 

foretaket pva bystyret, bør Eierpolitisk strategi nedfelle det. Eierstrategien for det 

enkelte foretaket justeres tilsvarende. 

2. Skriftlige egenvurderinger: 
Styreleder har initiert og i samarbeid med administrasjonen lagt til rette for gjennomføring 

av egenvurdering/styreevaluering. Evalueringen ble gjennomført av styret som team og 

resultatene ble gjennomgått i styremøte av 29.01.15 sak 5/15. 

3. Flere aktuelle dokumenter på nettsidene:  

I samsvar med politiske vedtak og styringssignaler er det vesentlig for kommunen 

(konsernet) at forvaltningen etterlever reglene om meroffentlighet. Utviklingen av 

                                                 
1 Revisjon av Eierpolitisk strategi for Sandnes kommune innen 3. kvartal 2016 
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nettsidene både i foretakene og kommunens egne, samt utrulling av arkiv- og 

dokumentbehandlingssystem Public 360 i organisasjonen er en del av dette.     

 

For utdypende kommentarer vises det til vedlegg. Rådmannen/foretaket har svart på alle 

anbefalinger i rapporten.  

 

I følge kontrollutvalgsforskriften med merknader, tilligger det kontrollutvalget å se til at 

rådmannen følger opp rapporten. Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan påviste 

avvik/svakheter skal følges opp i det konkrete tilfellet, da dette er rådmannen/daglig leder i 

foretaket 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 «Sandnes Tomteselskap KF» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
 

 

 

 

 

 

SANDNES, 29.06.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Tilbakemelding fra foretaket 

Tilbakemelding fra rådmannen 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

           Tilbake 
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40/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av 
forvaltningsrevisjon: "Samfunnsplanlegging kommuner 
vs interkommunale selskap" 
 
Arkivsak-dok.  15/00013-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 19.06.2015 32/15 

2 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 40/15 

 

Kontrollutvalget i Sandnes har behandlet saken i møte 19.06.2015 

sak 32/15 
 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om Stavanger kommunes innspill til bestillingen. 

 

Arne Oftedal meldte seg inhabil overfor selskapene knyttet til undersøkelsen av 

forretningsmessige hensyn. Kontrollutvalget godtok dette, og Arne Oftedal trådte 

fra. 

 

Kontrollutvalget foreslo at saken utsettes til neste møte i påvente av avklaring fra 

kontrollutvalget i Stavanger. 

 

Votering 

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Saksfremlegg 
 

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.» 
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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. 
 

 

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. 
 

 

 

BEHANDLING I MØTE 19.06.15: 

 

 Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Det foreligger nå et noe endret utkast til prosjektmandat, se vedlegg. Det vil bli orientert om 

Stavanger kontrollutvalgs behandling av saken (behandles 25.08.) i møte den 25.08.15. 

 
 
 
SANDNES, 15.08.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Jane D. Idland 

Saksbehandler 
 

Vedlegg:  

RR Sandnes 2015 - Samfunnsplanlegging - Mandat 

Endret mandatforslag 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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41/15 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 
- kontrollutvalgets budsjettområde 
 
Arkivsak-dok.  13/00252-25 

Arkivkode.  212  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 41/15 

 

Bakgrunn:  
Som en konsekvens av kontrollutvalgets ansvar for å legge fram årlige budsjettforslag for 
kontroll og tilsyn (egen sak) følger også ansvar for budsjettoppfølging overfor eget 
budsjett.  
 
Rapporten baserer seg på revisors tertialrapport pr. 31.07.15 (vedlegg) og sekretariatets 
regnskap pr. 31.07.2015.  
 

Saksutredning:  
Kommunen rapporter tertialvis, og 2. tertial er pr. 31.08. Revisor rapporterer imidlertid 
alltid i forbindelse med oversending av budsjettforslaget for kommende år, som er pr. 
31.07. Regnskapsoversikten er derfor satt opp pr. denne datoen. Gjennomsnittlig forbruk 
pr. 31.07. ligger på ca. 58% av budsjettet. For revisor vil dette likevel variere i løpet av året, 
da noen perioder er mer arbeidsintensive enn andre. Sekretariatet fakturer et fast beløp i 
3 terminer, og skal derfor ligge på normalforbruket i forhold til kontrollutvalgets 
budsjettforslag. Forbruket ligger litt under grunnet tilbakebetaling av regnskapsmessig 
overskudd for 2013/2014. 
 
Revisor har ifølge egen rapportering forbrukt ca 70%, altså en del over gjennomsnittlig 
forbruk. Da avslutning regnskapsavslutningen ligger inne i dette tidsrommet og de fleste 
forvaltningsrevisjoner skal ferdigstilles tidlig i høst, er det likevel grunn til å tro at det ikke 
vil bli overskridelser.  
 
Oversikten fra Sandnes kommune ang. forbruket til revisjon er noe lavere, dette skyldes 
sannsynligvis ikke fakturerte beløp. Vi har ikke fått oppgitt at det er utbetalt godtgjørelse 
til kontrollutvalget pr. rapporteringsdato, slik at det står kr. 0,- i forbruk på disse 
områdene.  
 
Samlet sett ligger forbruket kun litt over gjennomsnittet (ca 60%). Det er grunn til å tro at 

kontrollutvalgets budsjett for 2015 skal være tilstrekkelig. Man må imidlertid være oppmerksom på 

at utbetaling av møtegodtgjørelse ikke er foretatt/postert, og at revisor foreløpig ligger litt høyt. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 31.07.15 til 
orientering. 
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SANDNES, 05.08.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Regnskapsoversikt 31.07.15 

Revisors oversikt 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 
           Tilbake 
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42/15 Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - 
kontrollutvalgets budsjettforslag 
 
Arkivsak-dok.  13/00151-13 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 42/15 

 

Bakgrunn:  
Kontrollutvalget er i henhold til Forskrift om kontrollutvalg pålagt å utarbeide 
budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget er direkte 
underlagt bystyret, og kontrollutvalgets budsjettvedtak skal i henhold til forskriften 
legges fram for bystyret i forbindelse med behandling av kommunens samlede budsjett 
for 2015. Kontrollutvalgets budsjettforslag kan ikke endres av administrasjonen eller 
andre som er underlagt kontrollutvalgets tilsyn. 
 

Formannskapet kan likevel i forbindelse med budsjettinnstillingen fremme forslag til 
bystyret om endringer.  
 
Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid. 
Kontrollutvalget blir derfor å se på som en avdeling i kommunen med budsjettansvar for 
eget budsjettområde. Dette innebærer også et ansvar for regnskap og 
regnskapsoppfølging.  
 

Saksutredning:  
Lover og forskrifter pålegger kommunen å ha et kontrollutvalg, en forsvarlig 
revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor lovpålagte 
oppgaver.  
 
Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedpunkter; kontrollutvalgets utgifter, utgifter til kjøp 
av revisjon og utgifter til kontrollutvalgets administrasjon (sekretariatet).  
 
Kontrollutvalgets utgifter  
Kontrollutvalgets utgifter skal iflg. forskriftens § 18 inngå i budsjettforslaget. 
Kontrollutvalgets utgifter består av møtegodtgjørelse, utgifter til kurs, reiseutgifter m.m. 
Det er forslått at posten for kurs/konferanser økes med 10.000 kr. Behovet her vil alltid 
være størst rett etter et nytt valg. Ut over dette er det ikke foreslått vesentlige endringer.  
 
Revisors budsjettforslag:  
Sandnes kommune er medeier i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS, og 
kjøper derfor sine revisjonstjenester fra dette selskapet. Sekretariatet har mottatt forslag til 
budsjett fra revisor. Budsjettforslaget skal styrebehandles den 26.08.15. Budsjettforslaget i 
et IKS skal også behandles i representantskapet, og vil bli behandlet her i løpet av høsten. 
Når budsjettet er vedtatt i representantskapet, er det bindende for kommunen. 
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Revisors budsjett omfatter i grove trekk utgifter til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjoner, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i henhold til planer vedtatt av bystyret, samt 
oppmøte i kontrollutvalget. Det vises til eget vedlegg fra revisor for oversikt over hva som 
er forventet brukt til de forskjellige formålene. Revisor har i sitt budsjettforslag foreslått 
en økning på ca. 3% på gjeldende timepris. For Sandnes sin del er antall timer noe redusert 
(-20 t), slik at det budsjettmessige utslaget for Sandnes kun er på ca 2% økning.  
 
Sekretariatets budsjettforslag:  
Sandnes kommune er medlem i det interkommunale § 27-samarbeidet Rogaland Kontroll-
utvalgssekretariat, og kjøper kontrollutvalget administrasjonstjenester herfra. 
Sekretariatet sitt budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunene ble godkjent av 
styret den 5. juni 2015. Budsjettet i et § 27-samarbeid som er eget rettssubjekt fastsettes av 
styret i samarbeidet, og følger de samme regler som for interkommunale selskaper, se 
ovenfor.  
 
Samlet grunnbeløp for Sandnes kommune er ikke økt for 2016. Selskapet drives etter 
selvkostprinsippet, og endelig betaling til kommunene fastsettes ved regnskapsavleggelse 
(i henhold til vedtektene). I 2015 har Sandnes fått en tilbakebetaling knyttet til tidligere års 
overskudd på 80.000 kr. 
 
Kontrollutvalgets samlede budsjettforslag  
Det legges fram et samlet budsjettforslag for kontroll og tilsyn gruppert på de kontoarter 
som er benyttet i kommunens budsjett, se vedlegg. Det er dette forskriften legger opp til 
når det, som nevnt innledningsvis, pålegges kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett 
for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. 
 

Brutto budsjett for kontroll og tilsyn er samlet forslått økt med kun 1,95%. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tilrår et samlet budsjett for kontroll og tilsyn for 
2016 på kr. 3 130 000,-  ekskl. mva. 
 

 

 

 

SANDNES, 05.08.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Vedlegg: 

Samlet budsjettforslag 

Revisors budsjettforslag 

Click here to enter text. 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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43/15 Statusoversikt pr. august 2015 - kontrollutvalgets 
saker 
 
Arkivsak-dok.  13/00079-58 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 43/15 

 

Bakgrunn: 
Sekretariatet legger til hvert møte fram en oppdatert oversikt over status på kontrollutvalgets 

saker. 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: 

 Bestilling av forvaltningsrevisjon «Samfunnsplanlegging kommuner vs 

interkommunale selskap». Sak utsatt fra forrige møte.  

 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Energi- og økonomieffektivisering» 

 Oppfølging av rapporten «Sandnes Tomteselskap KF» 

 Oppfølging av rapporten «Grøntområder/lekeplasser» 

 Oppfølging av selskapskontroll: «Eierskapsforvaltning» 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. august 2015 til 
orientering. 
 

 

SANDNES, 08.07.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

Vedlegg:  

Statusoversikt pr. august 2015 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
           Tilbake 
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44/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 
 
Arkivsak-dok.  13/00212-40 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 19.06.2015 34/15 

2 Kontrollutvalget i Sandnes 28.08.2015 44/15 

 

Kontrollutvalget i Sandnes har behandlet saken i møte 19.06.2015 
sak 34/15 
 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget foreslo at saken utsettes til neste møte. 

 

Votering 

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Saksfremlegg 
 

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. 
 

BEHANDLING I MØTE 19.06.15: 

 

Saken utsettes til neste møte. 
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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-/meldingssaker: 
 
 

 

9/15 Skatteinngang juli 2015 
 
10/15 Nye regler offentlige anskaffelser 
 
 
           Tilbake 

 





 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Stavanger kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


07.08.2015/SKV 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


 
Side:  


1 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – Samfunnsplanlegging 


Bakgrunn 
I møte den 19.05.15 ba kontrollutvalget Rogaland Revisjon om å legge frem et mandatforslag om 


samfunnsplanlegging. Kontrollutvalget ønsket et prosjekt som så nærmere på om det var samsvar 


mellom kommunens samfunnsplanlegging og planleggingen som gjøres i Forus Næringspark AS. 


 


Forus Næringspark AS er eid av Stavanger, Sandnes og Sola og samarbeider med kommunene om å 


tilrettelegge nye tomteområder. Næringsparken kjøper opp råmark og legger til rette infrastruktur 


som vei, vann og kloakk, og målet er å være den ledende utvikleren av næringstomter i Stavangerre-


gionen. Selskapet utarbeider også regulerings- og disposisjonsplaner med utgangspunkt i kommunale 


planer.  


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad tiltakene, aktiviteter eller planer i Forus Næ-


ringspark AS er i tråd med føringer i kommunale og regionale planer.   


 


 


Problemstillinger 
 I hvilken grad er tiltak, aktiviteter og planer i Forus Næringspark i tråd med føringer i kom-


munale/regionale planer? 


 Hvor stor frihetsgrad har selskapet i forbindelse med samfunnsplanleggingen? Dvs. hvor fritt 


står de? 


 


 


Revisjonskriterier 
 Regionalplan for Jæren 2013-2040. For eksempel: 


o 3.2.2 Ved realisering av nye utbyggingsområder skal sammenhengende kollektiv, 


gang- og sykkelinfrastruktur bygges ut samtidig med utbyggingen. 


o Kapittel 4: Planens mål er å styrke byenes og tettstedenes sentre, sikre miljøvennlige 


handlereiser og arealeffektive løsninger. 


 


 Kommuneplan for Stavanger kommune. For eksempel: 


o Delmål samordnet areal og transport: Næringstransporten skal ha tilgang til en godt 


fungerende infrastruktur. Arbeidsplassintensive virksomheter skal ligge langs de best 


betjente kollektivaksene. Strategier: 


 Legge til rette for høyt antall arbeidsplasser nær Stavanger sentrum, i bybåndet 


og langs bybanetrasé gjennom Forus.  


 Bruke parkeringsnorm som virkemiddel i utviklingen av Stavanger som miljø- 


og klimavennlig by.  


 Legge til rette for gode sykkeltraseer, godt vedlikehold av sykkelveier og sik-


ker sykkelparkering.  


 Kreve mobilitetsplan for nye virksomheter og næringsbygg. 


 


 Bussvei 2020 


 Politiske vedtak 
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Prosjektmandat – Samfunnsplanlegging 


Metode og omfang 
Prosjektet tar utgangspunkt i å bruke regionalplan for Jæren 2013-2040, og ev. kommuneplan/andre 


relevante planer eller politiske vedtak, som revisjonskriterier i prosjektet. De endelige kriteriene vil 


bli utledet underveis. Det rettes særskilt oppmerksomhet mot temaer som samferd-


sel/transport/infrastruktur.  


 


Det kan bli en utfordring å vurdere samsvaret mellom overordnede planer og tiltak, aktivitet og pla-


ner selskapet. Dette vil avhenge av hvor konkrete føringene er, og hvor stor selskapets frihetsgrad er. 


Derfor er dette tatt med som en egen problemstilling. 


 


Per i dag finnes det ingen kommunedelplan for Forus, men denne er på trappene. Sandnes, Sola og 


Stavanger har nylig gått sammen om å lage en langsiktig, interkommunal plan for Forus, men planen 


er ikke klar ennå. Planarbeidet har et interkommunalt styre og planprogrammet skal snart ut til of-


fentlig ettersyn. Planen antas å være klar til førstegangsbehandling tidlig i 2017.  


 
Det er også under utarbeidelse en egen parkeringsplan for Forus. Rogaland Revisjon er informert om 


at det er en uenighet mellom kommunene og Fylkesmannen i forbindelse med parkeringsnormen, og 


at det er uvisst når denne planen trer i kraft. Det kan bli aktuelt å inkorporere denne planen i kommu-


nedelplanen, dersom man ikke kommer i mål.   


 


Uansett er dette planer som strekker seg litt frem i tid, og som derfor ikke vil fungere som revisjons-


kriterier i en forvaltningsrevisjon. 


 


Forus næringspark har utarbeidet den såkalte Forusvisjonen, som er en kartlegging og analyse av 


Forus og sier noe om områdets behov de neste 20 til 50 årene. I visjonen skisseres det blant annet at 


Forus stasjon igjen blir et stopp på Jærbanen. En mulig innfallsvinkel er å se på hvordan Forus næ-


ringspark opptrer i samferdselsspørsmål, og om deres rolle er i tråd med regionale føringer, eller om 


selskapet blir en påvirkningsagent som bryter med den vedtatte linjen i regionen (for eksempel buss-


veikonseptet).  


 


En annen mulig innfallsvinkel er å se nærmere på om utviklingen i regi av Forus Næringspark ska-


per noen uintenderte effekter, eksempelvis for sentrumsområdene. En kan tenke seg at tilretteleg-


gingen av næringstomter på Forus gjør at mange næringsaktører velger å etablere seg på Forus i ste-


det for i sentrumsområdene. På Forus er det relativt liten risiko knyttet til etablering og regulerings-


planprosess fordi det er en offentlig aktør som bistår med dette, mens det er langt høyere risiko å 


etablere seg i sentrum fordi det ikke er en tilsvarende aktør her, og fordi det også er flere hensyn å ta 


i planprosessen. Det kan tenkes at dette bidrar til å vri etterspørselen etter tomter vekk fra sentrums-


områdene og til Forusområdet. Spørsmålet er om dette er i tråd med de folkevalgtes ønsker og mål, 


slik de er formulert i regionale og kommunale planer.   


 


Prosjektet deles inn i to faser – en sonderingsfase i første del av prosjektet, og en hovedfase. 
Sonderingsfasen vil brukes til å intervjue et knippe nøkkelaktører og lese gjennom relevante planer 


og dokumenter. På bakgrunn av dette vil det bli gjort noen oppsummeringer og utarbeidet noen hypo-


teser som vil være førende for veien videre i prosjektet. Dersom det gjøres funn i første del av pro-
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Prosjektmandat – Samfunnsplanlegging 


sjektet som endrer utgangspunktet eller som fremkaller et behov for mer konkrete og presise 


problemstillinger/revisjonskriterier, vil dette bli lagt frem for Kontrollutvalget. 


 
I hovedfasen vil datagrunnlaget utvides til å gjelde flere aktører og eventuelt flere planer/dokumenter, for 


å teste ut hypotesene fra prosjektets innledende fase.  


 


Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutset-


tes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartleg-


ging, analyser og rapportering er ca. 350 timer. 
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Bystyret 16.06.2015 


 
 


 
   


 


 


Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende 


Forvaltningsrevisjon av grøntområder og lekeplasser. 


Saken gjelder  


Bystyret behandlet rapporten fra forvaltningsrevisjonen av grøntområder 
og lekeplasser i møte 3.2.2015 sak 9/15. Bystyret ba rådmannen om å ta 


ytterligere stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger samt 


utarbeide og legge fram til politisk behandling planer og rutiner knyttet til 
kontroll, vedlikehold, sanering og oppgradering av både kommunale 


lekeplasser og felleslekeplasser. Planene burde også omfatte vurderinger 
om sanerte lekeplassarealer kunne benyttes til alternative 


grøntområder/parkmessig opparbeidelse. 
 


Plan for kommunale lekeplasser 
Bakgrunnen for planene med de kommunale lekeplassene var at mye av 


utstyret hadde stått sin levetid og det var på tide å skifte ut/fjerne dette. 
Lekeutstyr med utgått levetid ble kunstig holdt i live med reparasjoner. 


Fjerning av lekeutstyr og gradvis oppgradering ville frigi 
vedlikeholdsressurser som måtte ha blitt brukt på å reparere feil på 


utdatert lekeutstyr. Det nye lekeutstyret ville da trenge mindre 
vedlikehold og mer av vedlikeholdspengene kunne brukes til å kjøpe inn 


nytt lekeutstyr med inntil 20 års garanti. Dette ville være starten på en 


snuoperasjon for de kommunale lekeplassene og gi et bedre leketilbud 
over tid og samtidig være økonomisk fornuftig.  


 
Sanerings- og oppgraderingsprosjektet som startet i 2013 var nødvendig 


for å få en god start, men vil ikke være nok sammen med driftsbudsjettet 
til å kunne fortsette utviklingen slik at alt lekeutstyr er oppdatert til 


dagens nye lekeutstyr har hatt sin levetid (ca 20 år). Til det trengs ca 
8,75 millioner årlig i en 20 års-periode. Det meste av 


vedlikeholdsressursene brukes på lekeutstyr og fallunderlag, lite blir brukt 
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på grøntvedlikehold. Grøntvedlikeholdet består av gressklipping 
annenhver uke eller 2 ganger i sesongen etter klippeliste samt noe 


beskjæring av sikkerhetsmessige og tilgjengelighetsmessige hensyn. 
Mange naboer gjør en betydelig dugnadsinnsats når det gjelder 


grøntvedlikehold. 
 


Kommunale hovedlekeplasser (24 stk) 


Nye utbyggingsområder har mange store og nye lekeplasser, men i 
boligfelt med generasjonsskifter er leketilbudet ofte dårlig. Planen ut ifra 


dagens rammer er at det i hver bydel skal være 1 - 3 hovedlekeplasser 
som det satses ekstra på. De er opplistet i eget vedlegg og ligger også på 


kommunens kartverk som er tilgjengelig for alle. 8 av disse er oppgradert 
av kommunen i løpet av sanerings- og oppgraderingsprosjektet, 5 trenger 


oppgradering og de resterende 11 er gode. De 5 hovedlekeplassene som 
gjenstår vil bli oppgradert på kort sikt. Lekeutstyr på hovedlekeplassene 


vil bli erstattet når levetiden er over.  Når oppgraderingen av 
hovedlekeplassene er ferdig startes oppgradering av kommunale 


standardlekeplasser.  
 


Kommunale standardlekeplasser (99 stk) 
Kommunale standardlekeplasser vil være svært forskjellige i størrelse, 


kvalitet og levetid. Når lekeutstyret er utslitt vil utstyret fjernes og som 


regel ikke erstattes. De kommunale standardlekeplassene vil oppgraderes 
etter hvert som det er økonomisk grunnlag for det og vil bli prioritert før 


lekeplassene uten utstyr. Noen standardlekeplasser vil miste utstyr og 
noen vil få nytt utstyr. Et nøkternt anslag for å oppgradere alle 


standardlekeplassene er kr 4,5 mill. årlig i en 20 – årsperiode. 
 


Kommunale lekeplasser uten lekeutstyr (61 stk) 
Antallet kommunale lekeplasser uten lekeutstyr vil stige til ca 100 stk 


innen 2018. Lekeplasser uten lekeutstyr er klare til å oppgraderes med 
lekeutstyr når økonomien tillater det. For å oppgradere disse trengs kr 


4,25 mill. årlig i en 20 – årsperiode. Disse lekeplassene vil kun 
vedlikeholdes av sikkerhetsmessige årsaker. De kan inneholde noe park- 


og idrettsutstyr.   
 


Vurdering av alternativ bruk av lekeplasser uten utstyr 


Rådmannen er bedt av bystyret om å vurdere alternativ bruk av de 
kommunale lekeplassene uten utstyr. Revisor mener at fjerning av 


lekeutstyr uten å erstatte dette ikke er i tråd med intensjonen bak plan- 
og bygningsloven, kommuneplanens arealdel og gjeldende 


reguleringsplaner. 
 


Plan- og bygningsloven gir kommunen mulighet til å vedta bestemmelser 
til kommuneplanens arealdel om leke-, ute- og oppholdsplasser. Jf. § 11-


9. Kommunen har vedtatt bestemmelser for lekeplasser. Disse gjelder kun 
opparbeidelse.  
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Plan- og bygningsloven gir også mulighet for at kommunen i 
reguleringsplaner kan i nødvendig utstrekning gi bestemmelser til 


arealformål om funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og 
utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, 


universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal. 
Jmf § 12-7. Dette har kommunen stilt i kommuneplanens arealdel punkt 


1.7.c ved å kreve at ” Lekeplasser skal reguleres i samsvar med den til 


enhver tid gjeldende norm for lekeplasser og sikres opparbeidet i takt med 
utbyggingstempoet.” Dette blir fulgt i alle nye reguleringssaker. Unntaket 


er der sanerte lekeplasser i området gjør at hensynet til leke- og 
uteoppholdsareal bedre kan ivaretas ved at det stilles krav om 


oppgradering av eksisterende leketilbud/lekeplass.  
 


Kommuneplanens arealdel punkt 1.13 vedrørende bestemmelser om 
uterom, inkl lekeplasser står det følgende: ”Med uterom menes arealer 


som kommunen har vurdert som egnet uteoppholdsareal på bakken for 
alle aldersgrupper og oppfyller kommunens norm til arealstørrelser og 


avstander. Arealene kan være både offentlige friområder og private 
fellesarealer for et enkelt boligfelt. Opparbeidelse skal være iht. 


kommunale normer for utomhusanlegg og lekeplasser. Det stilles krav til 
universell utforming i alle anlegg.”Kravet om å følge normen gjelder her 


kun opparbeidelse og ikke fremtidig forvaltning i kommunens egen regi.  


 
Oppsummert: Lekeplassene er avsatt for å ivareta ”barns særlige behov 


for leke- og uteoppholdsareal”og skal i utbyggingsområder opparbeides 
etter norm for utomhusanlegg. Kommunen har ingen krav fra plan- og 


bygningsloven, eller gitt seg selv krav om hvordan lekeplassene skal 
forvaltes. Lovverket setter kun krav til sikkerhet. Lekeplassene kan derfor 


stå uten utstyr så lenge arealet er avsatt til lekeplass. Arealet kan ikke 
omreguleres til annet formål. 


 
Sanering betyr at lekeutstyret fjernes fra lekeplassen grunnet 


slitasje/skade som fører til fare ved lekeutstyret. Rådmannen deler ikke 
revisors vurdering om at disse lekeplassene ikke kan stå uten utstyr i hht 


plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel og gjeldende 
reguleringsplaner. Dersom dette var riktig ville konsekvensen være at 


kommune innen kort tid etter fjerning vil måtte erstatte alt utstyr. Det vil 


ikke være rom for utvikling av lekeplasser eller bruke annet utstyr. Det 
blir en intensjonspålagt oppgave å erstatte alt lekeutstyr. 


Erstatningsetterslepet i kommunen er stort grunnet begrensede midler til 
erstatning/vedlikehold over mange år. 


 
De sanerte lekeplassene vil fortsatt være regulert som lekeplass og kan 


når som helst oppgraderes med lekeutstyr dersom økonomien tillater det. 
Rådmannen prioriterer kun sikkerhetsmessig grøntvedlikehold på disse 


lekeplassene inntil en oppgradering finner sted, men omkringliggende 
naboer/velforeninger/borettslag/sameier kan påta seg et bedre 
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grøntvedlikehold dersom de ønsker det så lenge det ikke går på 
bekostning av barns lek.  


 
Lekeplass er definert i forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr som: 


”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er 
tilrettelagt for barns lek.” Et sted for lek er derfor hele poenget. Innholdet 


kan variere, men må ikke hindre lek eller være i strid med standard og 


forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Barns lek er mangfoldig og 
tilpasningsdyktig forskjellige omgivelser.  


 
Sikkerhet på kommunale lekeplasser 


Lekeutstyr sjekkes og fikses til levetiden er over for lekeutstyret. På 
slutten av levetiden vil lekeutstyr stå med råte- og slitasjefeil som 


karakteriseres som feil som kan føre til fare for livsvarig skade hos barnet 
eller som kan føre til mindre alvorlig skade i følge tjenestebeskrivelse for 


sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører. Selv etter to års arbeid med 
fjerning av utdatert lekeutstyr, som har resultert i at 61 lekeplasser står 


uten lekeutstyr, er det fortsatt ca 140 lekeapparater som har mindre feil.  
 


Utstyret vedlikeholdes eller rives etter en kost-nytte vurdering. Det mest 
ideelle hadde vært å fjerne/erstatte lekeutstyret med en gang i stedet for 


å vente lengst mulig. Rådmannens vurdering er at lekeutstyret kan stå i 


flere år med mindre feil uten at det utgjør en direkte skadefare. For å 
oppnå optimal levetid på en sikker måte vurderes lekeutstyret 


skjønnsmessig en gang i året om lekeutstyret må fjernes eller kan stå 
frem til neste inspeksjon om ett år uten at en farlig situasjon kan oppstå 


på grunn av tilstanden på lekeutstyret.  
 


Kommunen startet den 27.4.15 med å utbedre fallsingel og -sand under 
90 lekeutstyr på til sammen 43 hoved- og standardlekeplasser. I snitt 


kreves det årlig utbedring av slikt fallunderlag og ved tele må lekeutstyret 
avstenges skal det tilfredsstille norsk standard. I stedet for å utbedre alle 


fallunderlag årlig tas de dårligste slik at noe mer ressurser kan brukes på 
å erstatte lekeutstyr/oppgradere lekeplasser.  


 
Rådmannen har etablert skriftlige og oppdaterte HMS-rutiner for å 


forebygge og begrense helseskadelig virkning av lekeutstyr. Rådmannen 


har også gått tilbake fra sikkerhetskontroll annethvert år til årlig kontroll 
av lekeplassene i tråd med revisjonens anbefaling.  


 
Felleslekeplasser 


Utbyggingsavtale regulerer hvilke naboer som har sikkerhets- og 
vedlikeholdsansvar på en felleslekeplass. Enkelte kommunalt eide 


felleslekeplasser har ikke utbyggingsavtale og ansvarsforholdene for 
sikkerhet og vedlikehold er uklare. Rådmannens vurderinger er utførlig 


beskrevet i saksfremlegget som formannskapet behandlet i møte 
17.9.2013 sak 106/13 og utvalg for tekniske saker behandlet i møte 


4.9.2013 - sak 39/13. Rådmannen fant imidlertid ikke mulighet for å 
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prioritere finansiering av engangstilskuddene og øvrige tiltak i denne 
saken i økonomiplanen for 2014.  


 


Konklusjon 
Arbeidet med oppfølging av forvaltningsrevisjonen av grøntområder og 


lekeplasser anses som ferdigstilt. 
 


 
Forslag til vedtak: 


1. Bystyret tar saken til etterretning. 
 


 
 


 


Rådmannen i Sandnes, 05.05.2015 
 


 
Bodil Sivertsen 


rådmann 
 Per Hanasand 


 Kommunaldirektør 
 


Vedlegg:  
Hovedlekeplasser.docx 


 
 


Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 








Budsjettforslag 2016 for  kontroll og tilsyn - Sandnes kommune


Selskapenes


Vedtatt vedtatte Forslag til 


Tjeneste Art Regnskap 2014 budsjett 2015 budsjett 2015 Budsjett 2016


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte *)  28 830 130 000 132 600


1100 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 10 000


1100 1099 Arbeidsgiveravgift 4 065 20 000 20 000


1100 1115 Matvarer 150


1100 1140 Annonser/reklame 787 5 000 5 000


1100 1143 Bevertning/representasjon 0


1100 1150 Kurs og opplæring 13 500 30 000 40 000


1100 1170 Skyss, reise og diett etter regning 484


1100 1171 Skyss, reise og diett knyttet til kurs 13 390


1100 1198 Kontingenter 6 000 6 000 6 000


Kontrollutvalgets driftstutgifter 4 320 201 000 213 600


42 696


1100 1270 Konsulenttjenester 530 000 530 000


Sekretariat 518 143 505 000 505 000 505000 0 %


Kjøp av tjenester 0 25 000 25 000 25000


1100 1377 Kjøp fra IKS 2 309 811 2 338 400 2 338 400 2 386 400 2 %


Utgifter til kjøp av tjenester 2 827 954 2 868 400 2 868 400 2 916 400               1,70 %


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift


Samlede utgifter 2 870 650 3 069 400 3 130 000               


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk


Sum budsjett/regnskap 2 870 650 3 070 000 3 130 000 1,95 %


*) deler av godtgjørelsen er fakturert på 2015-budsjettet








Til : Kontrollutvalget i Sandnes kommune 


 


 


Forvaltningsrevisjon av Sandnes tomteselskap KF – status på oppfølging fra styret 


 


Sandnes bystyre behandlet i møte den 16.12.14 sak 157/14 Rapport etter forvaltningsrevisjon 


Sandnes tomteselskap KF, og fattet følgende vedtak: 


       Bystyret i Sandnes tar den fremlagte forvaltningsrevisjonsrapporten for Sandnes 


tomteselskap KF til orientering med følgende kommentar: 


- Kontrollutvalget anmoder bystyret om å revurdere kravet om styreinstruks. 


       Rapporten oversendes rådmannen/daglig leder, som bes gis tilbakemelding til 


bystyret via Kontrollutvalget om hvordan bystyrets vedtak og rapportens konklusjoner 


og anbefalinger er fulgt opp. 


  


I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 


1.       Styret bør utarbeide styreinstruks 


2.       Styret bør foreta skriftlige egenvurderinger 


3.       Foretaket bør legge ut flere aktuelle dokumenter på sine nettsider. Dette vil gjøre 


den offentlige informasjonen om foretaket lettere tilgjengelig. 


 


Sandnes tomteselskap KF fremmer i dette notatet sin redegjørelse for status på oppfølging pr 


juli som er direkte rettet mot foretakets styre, mens rådmannen avgir parallelt status på 


oppfølgingen som er rettet inn mot kommunen (konsernet). 


 


    __________________ 


 


Oppfølging av anbefalingen til styret -  styret bør foreta skriftlige egenvurderinger 
 


Styreleder har initiert og i samarbeid med administrasjonen lagt til rette for gjennomføring av 


egenvurdering/styreevaluering.  Evalueringen ble gjennomført av styret som team og 


resultatene ble gjennomgått i styremøte av 29.01.15 sak 5/15 Gjennomført 


egenvurdering/styreevaluering. 


 


Til grunn for styreevalueringen lå en oppdatert CV matrise pr styremedlem inklusive vara. 


CV matrisen inneholder opplysninger om utdannelse, yrkeserfaring og øvrige verv. På denne 


måten er faktisk kompetanse og erfaring for styret kartlagt og samlet.  


Sentrale punkter som blir gjennomgått i selve evalueringen var bl..a:  


 


 Valgprosessen for styresammensetning. 


 Styrets sammensetning 


o Kompetanse og oppgaver 


 Oppgaver 


 Antall møter pr år 


 Møtestruktur og arbeidsform 


 Styrepapirer 


 Fullstendighet i saker 


 Kommunikasjon i styre 


 Styreleder og samarbeid med eier, ledelse og styre 


 


Styret i Sandnes tomteselskap KF har vedtatt at styreevalueringen skal gjennomføres årlig. 







 


Oppfølging av anbefaling til styret - foretaket bør legge ut flere aktuelle dokumenter på 


sine nettsider. Dette vil gjøre den offentlige informasjonen om foretaket lettere tilgjengelig 


 


Administrasjonen har i samarbeid med styret arbeidet med å forbedre nettsiden og gjøre 


informasjonen mer tilgjengelig. Kommuneadvokaten, dokumentsenteret mv. er trukket inn. 


 


Pr juli 2015 er status i arbeidet følgende: 


- Styres møtekalender for hele året er lagt ut 


- Offentlige dokumenter til styremøte legges ut 


- Foretakets vedtekter, eierstrategi er lagt ut 


- Årsregnskap og årsberetning 2014 er lagt ut 


- Nyheter som regnskap T1 2015 og Rapporten etter forvaltningsrevisjon 2014 er 


lagt ut på foretakets hjemmeside 


- Oversikt over datterselskaper og tilknyttede selskaper er lagt med 


kontaktinformasjon for hvert selskap 


 


Styremøter inkl. sakslisten kunngjøres også via kommunens hjemmeside. 


 


I 2015 har Sandnes tomteselskap KF innført bruk av kommunen (konsernets) arkiv- og 


dokumentbehandlingssystem Public 360 i organisasjonen. 


 


Implementering og praktisering av meroffentlighet i alle ledd av virksomheten er et 


kontinuerlig arbeid. I rådmannens kvartalsmøter med foretakslederne er derfor dette et fast 


tema. 


 


 


Med hilsen 


 


Annelin Tangen 


styreleder 


         Torgeir Ravndal 


         daglig leder 


 


 
 
 








Tertialrapport


Timeføring oppdatert 31.07.2015
FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  


Kunde 10008 Sandnes kommune
Timer inneværende år


R 2015 Fakt.gr.
Måned FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK eksl mva


1 144,5 137,0 47,5 4,0 333,0 246 420
2 190,0 102,5 72,0 364,5 269 730
3 139,5 108,5 61,0 2,5 311,5 230 510
4 95,5 27,5 150,0 5,0 1,0 279,0 206 460
5 187,5 72,0 40,0 5,5 305,0 225 700
6 179,0 300,0 2,5 8,5 490,0 362 600
7 114,0 24,0 17,0 155,0 114 700
8 0
9 0


10 0
11 0
12 0


Totalsum 1 050,0 771,5 390,0 25,5 1,0 2 238,0 1 656 120


Kunde 10008 Sandnes kommune
Budsjett og regnskap tidligere år


Fakt.gr.
Data FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK eks mva
B 2014 1 500,0 1 200,0 400,0 60,0 3 160,0 2 275 200
R 2014 1 523,0 1 190,5 409,0 55,0 4,0 3 181,5 2 290 680
B 2015 1 400,0 1 200,0 500,0 60,0 3 160,0 2 338 400
R 2015 1 050,0 771,5 390,0 25,5 1,0 2 238,0 1 656 120
B 2016 1 400,0 1 180,0 500,0 60,0 3 140,0 2 386 400


Kommentarer
Budsjett 2016: Timepriser øker med 3 % slik at prisen blir 760 kr for kommuner og 815 for andre + mva, under forutsetning av at budsjettet vedtas i styre og representantskap i hhv. august 
og september. Budsjettet er noe redusert og vedtas  som et rammebudsjett.
Forbruk 2015:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjørsrevisjon 2014 gjennomført og interimsrevisjonen for 2015 påbegynt. Det er utført attestasjon av mva‐kompensasjonen for tre terminer.
Av særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede, som er de mest tidkrevende. Innen forvaltningsrevisjon er  
rapporter om helsestasjon/skolehelsetjeneste og grøntområder og lekeplasser levert, mens forvaltningsrevisjon av brukere med behov for sammensatte tjenester og engiøkonomisering er 
under arbeid. Rapport fra selskapskontroll av Lyse Energi AS er levert.


Rogaland Revisjon IKS
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SKATTEINNGANG I SANDNES KOMMUNE 2015


FORSKUDDSTREKK I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM


BUDSJETT 275 121 7 573 341 186 6 395 359 078 6 384 254 551 2 516 332 623 3 711 352 074 1 869 1 943 081


REGNSKAP 261 799 11 603 342 222 1 910 351 260 2 548 247 917 1 219 260


DIFF. I MND. -13 322 4 030 1 036 -4 485 -7 818 -3 835 -6 634


DIFF. HITTIL -13 322 -9 292 -8 256 -12 742 -20 559 -24 395 -31 028


Regnskap 2014 262 205 8 008 327 496 2 394 339 260 1 713 243 683 2 160 315 508 617 334 027 4 660 1 841 730


Akk. %-vis økn. -0,2 % 1,2 % 3,0 % 2,9 % 3,1 % 3,2 % 2,9 %


FORSKUDDSSKATT I TUSEN KR.  


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM


BUDSJETT 207 1 454 33 514 4 635 84 143 9 171 917 1 180 30 888 2 036 30 783 5 362 204 289


REGNSKAP 801 1 469 31 026 6 386 63 720 21 555 2 846 127 802


DIFF. I MND. 594 15 -2 487 1 751 -20 423 12 383 1 929


DIFF. HITTIL 594 608 -1 879 -128 -20 551 -8 167 -6 238


Regnskap 2014 147 878 31 094 6 629 82 781 13 866 1 042 903 29 776 1 905 28 755 6 564 204 340


Akk. %-vis økn. 443,1 % 121,3 % 3,7 % 2,4 % -14,9 % -7,7 % -6,3 %


RESTANSER O.L. I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM


BUDSJETT 2 173 349 2 215 509 2 752 2 325 4 104 19 713 17 575 5 971 7 103 3 842 68 630


REGNSKAP 1 495 464 395 -579 2 330 4 409 4 112 12 627


DIFF. I MND. -678 115 -1 820 -1 088 -422 2 084 8


DIFF. HITTIL -678 -563 -2 383 -3 471 -3 893 -1 809 -1 801


Regnskap 2014 1 189 50 -295 791 2 075 1 463 1 728 19 248 16 987 8 646 9 328 5 048 66 258


Akk. %-vis økn. 25,7 % 58,1 % 149,4 % 2,3 % 7,8 % 61,5 % 80,4 %


KORRIGERTE FORDELINGSOPPGJØR OG MARGINOPPGJØR I TUSEN KR.


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember SUM


BUDSJETT 0


REGNSKAP 0 0 1 945 1 945


DIFF. I MND. 0 0 1 945


DIFF. HITTIL 0 0 1 945


Regnskap 2014 0 0 1 1 184 0 0 0 0 0 0 -1 386 0 -201


Akk. %-vis økn. 0,0 % 0,0 % 372763,0 %


TOTALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember


Sum budsjett 277 501 9 376 376 915 11 539 445 973 17 880 259 572 23 409 381 085 11 717 389 960 11 073 2 216 000


Sum regnskap 264 095 13 536 375 588 7 717 417 310 28 512 254 876 1 361 634


Diff i mnd. -13 406 4 160 -1 327 -3 822 -28 663 10 632 -4 696


Diff hittil -13 406 -9 246 -10 573 -14 395 -43 058 -32 426 -37 122


Regnskap 2014 263 541 8 936 358 295 10 998 424 116 17 042 246 452 22 311 362 271 11 168 370 725 16 273 2 112 127


Akk. %-vis endring 0,2 % 1,9 % 3,6 % 3,0 % 1,2 % 2,2 % 2,4 %


sammelignet mot 2014
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KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE 


PROTOKOLL 


Utvalg:  


Kontrollutvalget i Sandnes 


Møtenr.: 


5-2015 


Møtedato: 


19.06.2015 


Utvalgssaksnr.: 


26/15 - 35/15 


Disse møtte: 


Arne Oftedal  
Karen Margrethe Mjelde 
Steinar Ims  


Gorm Elias Hognestad (vara) 


Forfall / varamedlemmer: 
Sveinung Skjørestad (leder) 
Carina Mossin 
Gorm Elias Hognestad møtte for Sveinung 
Skjørestad.  
Varamedlem for Carina Mossin kunne ikke 
møte. 


Nestleder Arne Oftedal ledet møtet. 


Andre tilstede: 
Regnskapssjef Odd Fosså, Sandnes kommune (sak 27/15) 
Daglig leder i Sandnes eiendomsselskap KF Torbjørn Sterri (sak 28/15) 
Budsjettsjef Anita Steinsland Moi, Sandnes kommune (sak 35/15) 
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland, Rogaland Revisjon IKS (sak 29/15) 
Revisjonsdirektør Cicel Aarrestad, Rogaland Revisjon IKS 
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 


Side 


Saker til behandling 


26/15 13/00068-36 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2 


27/15 13/00363-11 
Orientering fra administrasjonen: Sandnes 
kommunale pensjonskasse 


2 


28/15 13/00363-13 
Orientering fra administrasjonen: Prosessen ved 
utbygging/rehabilitering av Ganddal skole 


3 


29/15 14/00047-8 Rapport selskapskontroll: Lyse Energi AS 3 


30/15 13/00321-10 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Barnevern 4 


31/15 15/00014-1 
Utkast til prosjektmandat - bestilling av 
forvaltningsrevisjon: Jordvern 


5 


32/15 15/00013-1 
Utkast til prosjektmandat - bestilling av 
forvaltningsrevisjon: "Samfunnsplanlegging kommuner 
vs interkommunale selskap" 


5 
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33/15 13/00079-54 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni 2015 6 


34/15 13/00212-40 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 6 


35/15 13/00133-5 
Orientering om Sandnes kommunes tertialrapport 1. 
tertial 2015 


6 


Referat-/meldingssaker 


8/15 13/00092-38 Skatteinngang mai 2015 7 


Innkallingen ble godkjent uten merknader. 


26/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 21. mai 2015. 


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møte den 21. mai 
2015. 


[Lagre] 


27/15 Orientering fra administrasjonen: Sandnes kommunale 
pensjonskasse 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens redegjørelse til orientering. 


Møtebehandling 
Regnskapssjef Odd Fosså orienterte. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens redegjørelse til orientering. 


[Lagre] 
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28/15 Orientering fra administrasjonen: Prosessen ved utbygging/ 
rehabilitering av Ganddal skole 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap sin 
gjennomgang til orientering 


Møtebehandling 
Daglig leder i Sandnes eiendomsselskap KF, Torbjørn Sterri, orienterte. 
Steinar Ims satte fram følgende tilleggsforslag: 
Kontrollutvalget presiserer at planarbeidet synes å har vært mangelfullt, 
Erfaringene fra prosjektet på Ganddal skole bør legges til grunn i 
framtidige prosjekter. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar daglig leder i Sandnes Eiendomsselskap sin 
gjennomgang til orientering. 
Kontrollutvalget presiserer at planarbeidet synes å har vært mangelfullt. 
Erfaringene fra prosjektet på Ganddal skole bør legges til grunn i 
framtidige prosjekter. 


[Lagre] 


29/15 Rapport selskapskontroll: Lyse Energi AS 


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. 


Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Rune Eskeland orienterte. 
Arne Oftedal satte fram følgende tilleggsforslag: 


Bystyret i Sandnes vil i tillegg påpeke viktigheten av meroffentlighet og 
åpenhet så langt dette er forretningsmessig forsvarlig. Bystyret ber videre 
om at strategien rundt sponsing revideres og drøftes med 
eierrepresentantene i generalforsamlingen. 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. 


Vedtak 
Bystyret i Sandnes tar selskapskontrollen «Lyse Energi AS» til orientering. 


Bystyret i Sandnes vil i tillegg påpeke viktigheten av meroffentlighet og 
åpenhet så langt dette er forretningsmessig forsvarlig. Bystyret ber videre 
om at strategien rundt sponsing revideres og drøftes med 
eierrepresentantene i generalforsamlingen. 


Rapporten videresendes styre og generalforsamling for oppfølging av 
rapportens konklusjoner og anbefalinger. 


Styre og generalforsamling gir tilbakemelding til bystyret via 
kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder 
etter bystyrets vedtak. 


[Lagre] 


30/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon: Barnevern 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Barnevern» til orientering. 


Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging 
av rapporten «Barnevern» til orientering. 


Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
[Lagre] 
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31/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon: 
Jordvern 


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. 


Møtebehandling 
Det ble presisert at revisor om mulig i prosjektet også skal se på medgått 
areal til bygninger/tiltak på gården. 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller prosjektet «Jordvern» i tråd med 
forslag til mandat og med de endringer / presiseringer som kom fram i 
møtet. 


[Lagre] 


32/15 Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon: 
"Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap" 


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. 


Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om Stavanger kommunes innspill til bestillingen. 


Arne Oftedal meldte seg inhabil overfor selskapene knyttet til 
undersøkelsen av forretningsmessige hensyn. Kontrollutvalget godtok 
dette, og Arne Oftedal trådte fra. 


Kontrollutvalget foreslo at saken utsettes til neste møte i påvente av 
avklaring fra kontrollutvalget i Stavanger. 


Votering 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 


[Lagre] 
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33/15 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. juni 2015 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. juni 2015 til orientering. 


Møtebehandling 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikt pr. juni 2015 til orientering. 


[Lagre] 


34/15 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


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


Møtebehandling 
Kontrollutvalget foreslo at saken utsettes til neste møte. 


Votering 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 


[Lagre] 


35/15 Orientering om Sandnes kommunes tertialrapport 1. tertial 2015 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


Kontrollutvalget i Sandnes tar budsjettsjefens gjennomgang av tertialen til 
orientering.  


Møtebehandling 
Budsjettsjef Anita Steinsland Moi orienterte. 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 


Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 


Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar budsjettsjefens gjennomgang av tertialen til 
orientering.  


[Lagre] 


REFERAT-/MELDINGSAKER 


8/15 Skatteinngang mai 2015 


Referatsaken ble tatt til orientering. 


Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 


Arne Oftedal 
Nestleder i kontrollutvalget  Wencke S. Olsen 


Sekretær for kontrollutvalget 








Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn - Sandnes kommune


Pr. 31.07.2015


Periodisert 


Tjeneste Art Regnskap 31.07. 31.07.15 Årsbudsjett  % forbruk


1100 1081 Møtegodtgjørelse folkevalgte 0 75 833 130 000 0,0 %


1100 Tapt arbeidsfortjeneste 0 5 833 10 000 0,0 %


1100 1099 Arbeidsgiveravgift 0 11 667 20 000 0,0 %


1100 1115 Matvarer 0 0 #DIV/0!


1100 1140 Annonser/reklame 2 917 5 000 0,0 %


1100 1143 Bevertning/representasjon 0 0 #DIV/0!


1100 1150 Kurs og opplæring 5 800 17 500 30 000 19,3 %


1100 1170 Skyss, reise og diett etter regning 0 0 #DIV/0!


1100 1171 Skyss, reise og diett knyttet til kurs 3 500 6 000 0,0 %


1100 1195 Diverse avgifter, gebyrer, lisenser 7 008 0 0 #DIV/0!


Kontrollutvalgets driftstutgifter 12 808 117 250 201 000 6,4 %


1100 1270 Konsulenttjenester 0 #DIV/0!


Sekretariat 277 000 294 583 505 000 54,9 %


Kjøp av tjenester 14 583 25 000 0,0 %


1100 1377 Kjøp fra IKS 1 546 951 1 364 067 2 338 400 66,2 %


Utgifter til kjøp av tjenester 1 823 951 1 673 233 2 868 400 63,6 %


1100 1429 Merverdiavgift utenfor mva.loven - drift 0 0


Samlede utgifter 1 836 759 1 790 483 3 069 400 59,8 %


0


1100 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk 0 0


Sum budsjett/regnskap 1 836 739 1 790 483 3 070 000 59,8 %
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. august 2015 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt 
19.06.2015 


Jordvern Status: 
Mandat er vedtatt. 


 250 


 


Til 
bestilling 
 


Samfunnsplanlegging 
kommuner vs 
interkommunale selskap 


Status: 
Utsatt fra forrige møte. Mandat 
utarbeidet til KU-behandling 
19.06.2015. 


 300 


 Bestilt 
24.04.2015 


Ny giv / Overgang fra 
ungdomsskole til 
videregående skole 


Prosjektet skal vurdere hvordan 
Sandnes kommune sikrer betryggende 
overganger mellom ungdomsskole og 
videregående skole, spesielt med tanke 
på å forebygge frafall i videregående 
opplæring. 
Status: Mandatet er vedtatt 


 300 


 


Til 
behandling 


Energiøkonomisering i 
byggeprosjekter 


Prosjektet skal vurdere i hvilken grad 
kommunen har nådd målene som 
gjelder stasjonær energibruk. Det ses 
videre på hvordan kommunen sikrer 
energieffektiviserende løsninger ved 
eksisterende bygningsmasse og 
utvikling av nye bygg. 
Status:  
Prosjektet er påbegynt og planlagt 
ferdig til KU-behandling 28.08.2015 


18.09.2015 300 


 


Bestilt 
12.12.2014 


Brukere med behov for 
sammensatte tjenester 


Prosjektet tar sikte på å vurdere 
kommunens utforming og gjennom-
føring av tjenestetilbudet  til brukere 
med sammensatte behov ut fra nedsatt 
funksjonsevne,  psykiske lidelser 
og/eller rusmiddelmisbruk.   
Status:  
Prosjektet er under arbeid og planlagt 
ferdig til KU-behandling 18.09.2015 


18.09.2015 300 


 Bestilt 
12.12.2014 


Erfaringer med NAV-
organiseringen 


Formålet med prosjektet er å vurdere 
erfaringene med NAV-organiseringen i 
Sandnes kommune, med utgangspunkt 
i samarbeidet rundt yngre NAV-
brukere.  
Status: 
Mandatet er vedtatt. Planlagt ferdigstilt 
til KU-møtet 20.11.2015. 


20.11.2015 300 
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BESTILTE SELSKAPSKONTROLLER 
 


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


     


 


         Annet: 


Sak/prosjekt Bestilt Status Merknader 


Overordnet analyse 13.03.2015 Overordnet analyse som 


grunnlag for KU's plan for 


forvaltningsrevisjonsprosjekter 


for neste valgperiode 


150 timer 


 


 


         Oppfølging av ikke avsluttede prosjekter behandlet i kontrollutvalget: 


Forvaltningsrevisjons-


prosjekter 


Bestilt Behandlet Oversendt 


 kommunen 


Planl. oppfølging 


og svarfrist 


Status/dato for 


evt. purring 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


03.10.14 21.05.15 22.05.15 6 mnd Oppf. Des 2015 


Grøntområder og 


lekeplasser 


13.12.13 16.01.15 20.01.15 6 mnd Til behandling 


Sandnes Tomteselskap KF 15.11.13 14.11.14 17.11.14 6 mnd Til behandling 


Selskapskontroller:      


Eierskapskontroll av 
Sandnes kommune 


22.02.13 13.06.14 17.06.14  
 


6 mnd Oppf sept. 2015 


Lyse Energi AS 05.09.14 19.06.15 22.06.15 6 mnd  


 


Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2012 
 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i KU Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Barnevern 13.12.13 12.12.14 19.06.15 Ferdigbehandlet 


Anskaffelser 14.12.11 31.08.12 24.04.15 Ferdigbehandlet 


Arbeidsgiverpolitikk 15.11.13 13.06.14 24.04.15 Ferdigbehandlet 


Samhandlingsreformen 25.01.13 21.03.14 13.03.15 Ferdigbehandlet 


Språkopplæring for 


innvandrere 


06.04.11 23.03.12 24.05.13 


13.03.15 


Ferdigbehandlet 


Beredskap 12.10.12 06.09.13 14.11.14 Ferdigbehandlet 


Etikk/Omdømme 23.11.12 14.06.13 05.09.14 Ferdigbehandlet 


Byplan 23.11.12 06.09.13 13.06.14 Ferdigbehandlet 


Selvkost 02.03.12 23.11.12 21.03.14 Ferdigbehandlet 


Skole – kartlegging og 


oppfølging 


23.03.12 12.10.12 18.10.13 Ferdigbehandlet 


Integrering/opplæring 


fremmedspråklige 


06.04.11 23.03.12 24.05.13 Ferdigbehandlet 


Bestiller-


/utførerorganiseringen 


16.03.11 02.03.12 24.05.13 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 
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Kommunale 


utleieboliger 


08.09.10 16.03.11 15.06.12 Ferdigbehandlet 


Undersøkelse Sandnes 


Læringssenter 


 17.08.11 Oppf. ikke vedtatt Ferdigbehandlet 


Selskapskontroller     


Interkommunalt Arkiv 


IKS 


02.03.12 22.02.13 18.10.13 Ferdigbehandlet 


Rogaland Revisjon IKS 06.04.11 14.09.11 23.11.12 Ferdigbehandlet 


Stavanger Brannvesen 


IKS 


17.11.10 22.06.11 23.11.12 Ferdigbehandlet 


 


 
Wencke Sissel Olsen 
Daglig leder 
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Prosjektmandat – Samfunnsplanlegging 


Bakgrunn 
I møte den 21.05.15 ba kontrollutvalget Rogaland Revisjon om å legge frem et mandatforslag om 


samfunnsplanlegging. Kontrollutvalget ønsket et prosjekt som så nærmere på om det var samsvar 


mellom kommunens samfunnsplanlegging og planleggingen som gjøres i kommunalt eide selskaper, 


som Forus Næringspark AS og Greater Stavanger. Et særskilt fokus skulle rettes mot samferd-


sel/transport. 


 


Forus Næringspark AS er eid av Stavanger, Sandnes og Sola og samarbeider med kommunene om å 


tilrettelegge nye tomteområder. Næringsparken kjøper opp råmark og legger til rette infrastruktur 


som vei, vann og kloakk, og målet er å være den ledende utvikleren av næringstomter i Stavangerre-


gionen. Selskapet utarbeider også regulerings- og disposisjonsplaner med utgangspunkt i kommunale 


planer.  


 


Greater Stavanger er formelt eid av Forus Næringspark AS, og er et selskap hvor 15 kommuner og 


Rogaland Fylkeskommunen er partnere. Styrets sammensetning ble endret etter en evaluering i 2010, 


hvor næringsaktører ble erstattet med folkevalgte representanter. Selskapet leverer tjenester innenfor 


næringsutvikling i Stavangerregionen. Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon, som er 


involvert i en rekke prosjekter – enten som initiativtaker, koordinator eller som prosjektleder.  Ek-


sempler på dette er Årskonferansen, fasilitering av møteplasser for regionale aktører under ONS og 


OTD og Smartkommuneprosjektet1.  


 


Prosjektene er forankret i strategisk næringsplan 2013-2015, som Greater Stavanger selv har utarbei-


det i samarbeid med kommuner og en rekke andre aktører.  


 


 


Formål 
Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad tiltakene, aktivitetene eller planene i interkom-


munale selskaper er i tråd med føringer i kommunale og regionale planer.  


 


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? 


 


 


                                                 
1 Årskonferansene arrangeres årlig og samler offentlig forvaltning, FoU-institusjoner og næringsliv om aktuelle tema innen kunnskapsbaserte næ-
ringslivsstrategier. Fasilitering av møteplasser for regionale aktører under ONS og OTD. Vertskap for smartkommuneprosjektet, der offentlig sektor i 
Stavangerregionen samordnes innenfor plansaker, byggesaker og geodata 
 







 


 


Klientnr.: 


 
Arkiv:  


 


Oppdrag: 


Sandnes kommune  
Utarbeidet dato/sign.: 


02.06.2015/SKV 
År: 


2015 


Enhet: 


Forvaltningsrevisjon 
Gjennomgått dato/sign.: 


08.06.2015/BEM 
Side:  


2 av 3 


Sak:  


Prosjektmandat – Samfunnsplanlegging 


Revisjonskriterier 
 Regionalplan for Jæren 2013-2040. For eksempel: 


o 3.2.2 Ved realisering av nye utbyggingsområder skal sammenhengende kollektiv, 


gang- og sykkelinfrastruktur bygges ut samtidig med utbyggingen. 


o Kapittel 4: Planens mål er å styrke byenes og tettstedenes sentre, sikre miljøvennlige 


handlereiser og arealeffektive løsninger. 


 


 Kommuneplan for Sandnes kommune.  


 


 Andre aktuelle politiske vedtak 


 


Metode og omfang 
Prosjektet tar utgangspunkt i å bruke regionalplan for Jæren 2013-2040, og ev. kommuneplan/andre 


relevante planer eller politiske vedtak, som revisjonskriterier i prosjektet. De endelige kriteriene vil 


bli utledet underveis. Det rettes særskilt oppmerksomhet mot temaer som samferdsel/transport/infra-


struktur.  


 


Det kan bli en utfordring å vurdere samsvaret mellom overordnede planer og tiltak, aktivitet og pla-


ner i selskapene/selskapet. Dette vil avhenge av hvor konkrete føringene er, og hvor stor selskape-


nes/selskapets frihetsgrad er. Derfor er dette tatt med som en egen problemstilling. 


 


Per i dag finnes det ingen kommunedelplan for Forus, men denne er på trappene.  Sandnes, Sola og 


Stavanger har nylig gått sammen om å lage en langsiktig, interkommunal plan for Forus, men planen 


er ikke klar ennå. Planarbeidet har et interkommunalt styre og planprogrammet skal snart ut til of-


fentlig ettersyn. Planen antas å være klar til førstegangsbehandling tidlig i 2017.  


 
Det er også under utarbeidelse en egen parkeringsplan for Forus. Rogaland Revisjon er informert om 


at det er en uenighet mellom kommunene og Fylkesmannen i forbindelse med parkeringsnormen, og 


at det er uvisst når denne planen trer i kraft. Det kan bli aktuelt å inkorporere denne planen i kommu-


nedelplanen, dersom man ikke kommer i mål.   


 


Uansett er dette planer som strekker seg litt frem i tid, og som derfor ikke uten videre vil kunne fung-


ere som revisjonskriterier i en forvaltningsrevisjon. 


 


 


En viktig avklaring er å ta stilling til hvilke selskaper som aktuelle i dette prosjektet. 


  


Det er mulig at prosjektet bør deles inn i to faser – en sonderingsfase i første del av prosjektet, 


og en hovedfase. Sonderingsfasen kan brukes til å intervjue et knippe nøkkelaktører og lese gjennom 


relevante planer og dokumenter. På bakgrunn av dette vil det bli gjort noen oppsummeringer og utar-


beidet noen hypoteser som vil være førende for veien videre i prosjektet. Det vil da være naturlig å 


drøfte det videre veivalget med kontrollutvalget. 
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Prosjektmandat – Samfunnsplanlegging 


I hovedfasen vil datagrunnlaget utvides til å gjelde flere aktører og eventuelt flere planer/dokumenter, for 


å teste ut hypotesene fra prosjektets innledende fase.  


 


Prosjektet utarbeides under ledelse av fagansvarlig forvaltningsrevisjon Bernt Mæland. Det forutset-


tes et tett samarbeid med representanter for kommunen. Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartleg-


ging, analyser og rapportering er ca. 300 timer. 


 


 








Tertialrapport


Timeføring oppdatert 31.07.2015
FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  


Kunde 10008 Sandnes kommune
Timer inneværende år


R 2015 Fakt.gr.
Måned FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK eksl mva


1 144,5 137,0 47,5 4,0 333,0 246 420
2 190,0 102,5 72,0 364,5 269 730
3 139,5 108,5 61,0 2,5 311,5 230 510
4 95,5 27,5 150,0 5,0 1,0 279,0 206 460
5 187,5 72,0 40,0 5,5 305,0 225 700
6 179,0 300,0 2,5 8,5 490,0 362 600
7 114,0 24,0 17,0 155,0 114 700
8 0
9 0


10 0
11 0
12 0


Totalsum 1 050,0 771,5 390,0 25,5 1,0 2 238,0 1 656 120


Kunde 10008 Sandnes kommune
Budsjett og regnskap tidligere år


Fakt.gr.
Data FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK eks mva
B 2014 1 500,0 1 200,0 400,0 60,0 3 160,0 2 275 200
R 2014 1 523,0 1 190,5 409,0 55,0 4,0 3 181,5 2 290 680
B 2015 1 400,0 1 200,0 500,0 60,0 3 160,0 2 338 400
R 2015 1 050,0 771,5 390,0 25,5 1,0 2 238,0 1 656 120
B 2016 1 400,0 1 180,0 500,0 60,0 3 140,0 2 386 400


Kommentarer
Budsjett 2016: Timepriser øker med 3 % slik at prisen blir 760 kr for kommuner og 815 for andre + mva, under forutsetning av at budsjettet vedtas i styre og representantskap i hhv. august 
og september. Budsjettet er noe redusert og vedtas  som et rammebudsjett.
Forbruk 2015:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjørsrevisjon 2014 gjennomført og interimsrevisjonen for 2015 påbegynt. Det er utført attestasjon av mva‐kompensasjonen for tre terminer.
Av særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede, som er de mest tidkrevende. Innen forvaltningsrevisjon er  
rapporter om helsestasjon/skolehelsetjeneste og grøntområder og lekeplasser levert, mens forvaltningsrevisjon av brukere med behov for sammensatte tjenester og engiøkonomisering er 
under arbeid. Rapport fra selskapskontroll av Lyse Energi AS er levert.


Rogaland Revisjon IKS








 


 
 
 
Arkivsak-dok. 14/07257 
Arkivkode  
Saksbehandler Hans-Børge Ånestad 
 


Behandlet av Møtedato Saknr 


1 Utvalg for tekniske saker 27.05.2015 20/15 


2 Formannskapet 09.06.2015 34/15 


3 Bystyret 16.06.2015 75/15 


4 Austrått bydelsutvalg 24.08.2015  


5 Bogafjell bydelsutvalg 19.08.2015  


6 Figgjo bydelsutvalg 24.08.2015  


7 Hana bydelsutvalg 27.08.2015  


8 Høle bydelsutvalg 27.08.2015  


9 Lura bydelsutvalg 24.08.2015  


10 Malmheim og Soma bydelsutvalg 24.08.2015  


11 Riska bydelsutvalg 31.08.2015  


12 Sandved bydelsutvalg 31.08.2015  


13 Stangeland bydelsutvalg 25.08.2015  


14 Sviland bydelsutvalg 08.09.2015  


15 Trones og sentrum bydelsutvalg 26.08.2015  


16 Ganddal bydelsutvalg 31.08.2015  


 
 


SAKSPROTOKOLL 


 
Oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende Forvaltningsrevisjon av grøntområder 
og lekeplasser. 
 


 
Bystyret har behandlet saken i møte 16.06.2015 sak 75/15 
 
Utvalg for tekniske saker behandlet saken i møte 27.05.2015 - sak 20/15: 
 


Møtebehandling i utvalg for tekniske saker 
Utvalget for tekniske saker ber om at saken blir sendt som en orientering til bydelsutvalgene. 
 


Votering 
Rådmannens innstilling datert 05.05.2015 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 


Vedtak i utvalg for tekniske saker 
Bystyret tar saken til etterretning. 
 
Utvalget for tekniske saker ber om at saken blir sendt som en orientering til bydelsutvalgene. 


 
Formannskapet behandlet saken i møtet 09.06.2015 – sak 34/15: 
 


Møtebehandling i formannskapet 
 


Votering 
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Innstillingen fra møtet i utvalg for tekniske saker 27.05.2015, identisk med rådmannens 
innstilling, ble enstemmig vedtatt. 
Det var ikke aktuelt å votere over annet avsnitt i vedtaket fra utvalg for tekniske saker. 
 


Vedtak i formannskapet 
Bystyret tar saken til etterretning. 


 
Møtebehandling i bystyret 
Det var 48 representanter til stede. 
 


Votering 
Innstillingen fra møtet i formannskapet 09.06.2015 ble enstemmig vedtatt  
(48 stemmer). 
 


Vedtak 
Bystyret tar saken til etterretning. 
 
 


 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 
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Forvaltningsrevisjon av Sandnes tomteselskap KF – status på oppfølging fra 


rådmannen  
 


Sandnes bystyre behandlet i møte den 16.12.14 sak 157/14 Rapport etter forvaltningsrevisjon 


Sandnes tomteselskap KF, og fattet følgende vedtak: 


 Bystyret i Sandnes tar den fremlagte forvaltningsrevisjonsrapporten for Sandnes 


tomteselskap KF til orientering med følgende kommentar: 


- Kontrollutvalget anmoder bystyret om å revurdere kravet om styreinstruks. 


 Rapporten oversendes rådmannen/daglig leder, som bes gis tilbakemelding til bystyret 


via Kontrollutvalget om hvordan bystyrets vedtak og rapportens konklusjoner og 


anbefalinger er fulgt opp. 


  


I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen: 


1.       Styret bør utarbeide styreinstruks 


2.       Styret bør foreta skriftlige egenvurderinger 


3.       Foretaket bør legge ut flere aktuelle dokumenter på sine nettsider. Dette vil gjøre den 


offentlige informasjonen om foretaket lettere tilgjengelig. 


 


Kontrollutvalget i Sandnes kommune har bedt om å få seg forelagt status på det oppfølgende 


arbeidet pr 13.8.2015. 


 


Rådmannen i Sandnes fremmer i dette notat sin redegjørelse for status pr. juli på anbefalinger rettet 


mot kommunen (konsernet). Parallelt avgir Sandnes tomteselskap KF status på oppfølgingen som er 


rettet direkte inn mot styret i foretaket.      


                                                   __________________ 


 


Oppfølging av anbefalingen -  kravet om utarbeidelse av styreinstruks bør revurderes 
 


Innføring av styreinstrukskrav i de kommunale foretakene ble var oppe som et av 


vurderingstemaene i arbeidet med utformingen av Eierpolitisk strategi for denne valgperioden og 


konklusjonen ble at slikt krav innføres ikke. Dette har vært styrende for formannskapet og 


rådmannens arbeid med oppfølging av de kommunale foretakene. Til forskjell for aksjeselskaper og 


IKS er et kommunalt foretak til enhver tid omfattet av kommunens gjeldende styringsdokumenter 
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og kommunelovens bestemmelser. Det oppfølgende arbeidet mht styring og oppfølging av Sandnes 


tomteselskap KF og de foretakene er derfor rettet inn mot å sikre god og effektiv implementering og 


praktisering av kommunens regelverk og styringsdokumenter. Dette gjelder for eksempel områder 


som meroffentlighet, dokumentbehandling, personal- og økonomiforvaltning, arbeidsgiverpolitikk, 


anskaffelsespolitikk, internkontroll mv. På denne måten legges et godt grunnlag for å utvikle 


internkontrollprosedyrene/håndboken som bl.a. Sandnes tomteselskap KF har, slik at dette supplerer 


vedtekter og eierstrategi på en hensiktsmessig måte.  


At det i revideringen av Eierpolitisk strategi for kommende valgperiode1 tas inn bestemmelser om 


bruk av styreinstruks i foretakenes datterselskaper er imidlertid et tema som rådmannen vil vurdere 


sammen med de daglige lederne. I den grad dette bygger opp om og styrker foretaksstyrenes 


muligheter for god utøvelse av konsernstyringene av foretaket pva bystyret bør Eierpolitisk strategi 


nedfelle det. Eierstrategien for det enkelte foretaket justeres tilsvarende.     


 


Oppfølging av anbefaling til styret - foretaket bør legge ut flere aktuelle dokumenter på sine 


nettsider. Dette vil gjøre den offentlige informasjonen om foretaket lettere tilgjengelig 


 


Rådmannen viser her til redegjørelsen gitt av foretaket om status i foretaket sitt eget arbeid.  


I tillegg finner rådmannen det riktig å informere om at det også i 2015 praktiseres kvartalsvise 


møter med de daglige lederne og rådmannen. Her har både praktisering av, og kunnskap om 


regelverket knyttet til meroffentlighet vært temaer og det vil bli fulgt opp fremover. I samsvar med 


politiske vedtak og styringssignaler er det vesentlig for kommunen (konsernet) at forvaltningen 


etterlever reglene om meroffentlighet. Utviklingen av nettsidene både i foretakene og kommunens 


egne, samt utrulling av arkiv- og dokumentbehandlingssystem Public 360 i organisasjonen er en del 


av dette.     


 


 


Med hilsen 


 


Bodil Sivertsen 


rådmann        


             Sidsel Haugen 


            seniorrådgiver 
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Kopi:  


Sandnes Tomteselskap KF 


v/ styreleder og daglig leder 


                                                           
1 Revisjon av Eierpolitisk strategi for Sandnes kommune innen 3. kvartal 2016 


 








Hovedlekeplasser i Sandnes kommune 


 


Nr Bydel Navn Kommentar 


482 Lura Altona kvartalslek OK 


483 Lura Lurabekken kvartalslek Oppgradert 2014 


515 Trones/sentrum Varatunhagen kekeplass Oppgradert 2013 


527 Trones/sentrum Lekeplass i Øglændsparken Oppgraderes 2015 
538 Stangeland Gåshaugen lekeplass Skal oppgraderes 
556 Stangeland Børskådå lekeplass OK 
580 Sandved Grovene kvartalslek Skal oppgraderes 


589 Sandved Sandvedparken lekeplass OK 
565 Ganddal Sørbø sentral lekeplass OK 
570 Ganddal Vipereiret kvartalslek Oppgradert 2013 
602 Bogafjell Klokkerveien kvartalslek Skal oppgraderes 
621 Bogafjell Sentralt lekefelt Bogafjell OK 
627 Austrått Indre Vågen kvartalslekeplass OK 
634 Austrått Skårlia Amfi OK 
637 Bogafjell Brattebø gård lekeplass OK 
642 Hana Eddaveien lekeplass Skal oppgraderes 
649 Hana Asperholen kvartalslek. Oppgradert 2014 
661 Figgjo Kvednaberget lekeplass Oppgradert 2014 


666 Figgjo Rossåsen lekeplass OK 
674 Sviland Skårlandsveien lekeplass OK 
676 Sviland Sygnaveien lekeplass Oppgradert 2013 
704 Riska Stemmen lekeplass OK 
709 Riska Astridsvei lekeplass v/35  Oppgradert 2014 
713 Høle Sluppveien lekeplass Oppgradert 2013 


 





