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Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Orientering fra administrasjonen: Rutiner for varsling/bekjempelse av mobbing
Oppfølging av rapport: Grøntområder/lekeplasser
Oppfølging av rapport: Sandnes Tomteselskap KF
Utkast til prosjektmandat - bestilling av forvaltningsrevisjon:
"Samfunnsplanlegging kommuner vs interkommunale selskap"
Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr. 31.07.15 - kontrollutvalgets
budsjettområde
Budsjett kontroll og tilsyn 2016 - kontrollutvalgets budsjettforslag
Statusoversikt pr. august 2015 - kontrollutvalgets saker
Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i perioden

Referatsaker/meldinger
Periode:
Nr.
9/15
10/15

Arkivsak
13/00092-40
13/00254-25

19.06.2015 - 28.08.2015
Referatsakstittel
Skatteinngang juli 2015
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/varamedlemmer.

Sandnes, 21.08.2015
Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet
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36/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00068-39
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.08.2015

Saknr
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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00363-14
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.08.2015

Saknr
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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00322-9
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.08.2015

Saknr
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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00324-10
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.08.2015

Saknr
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.
2.
3.

Styret bør utarbeide styreinstruks
Styret bør foreta skriftlige egenvurderinger
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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

15/00013-1
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes
2 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015
28.08.2015

Saknr
32/15
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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00252-25
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.08.2015

Saknr
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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00151-13
151
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.08.2015

Saknr
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 Kontrollutvalgssekretariat, 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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00079-58
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
28.08.2015

Saknr
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.
Arkivkode.
Saksbehandler.

13/00212-40
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes
2 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
19.06.2015
28.08.2015

Saknr
34/15
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
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