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50/15 Orientering om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

 
Arkivsak-dok.  13/00212-55 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 27.11.2015 50/15 

 

Bakgrunn: 

For flere av medlemmene i kontrollutvalget vil rollen som kontrollutvalgsmedlem være ny og 

ukjent. Sekretariatet vil derfor på dette møtet ha en kort gjennomgang av kontrollutvalgets viktigste 

oppgaver og arbeidsområde. I tillegg vil sekretariatet ha en kort gjennomgang av hvem de er og hva 

de jobber med. Revisor vil ha en tilsvarende gjennomgang på neste møte.  Det inviteres til dialog 

med medlemmene ved disse gjennomgangene. 

 

Saksutredning: 

Erfaringer fra tidligere perioder har vist at det ikke er gunstig med alt for mye informasjon på en 

gang. Det legges derfor opp til å ha litt informasjon spredt ut over første halvår om 

kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. Her vil det bli orientert nærmere om temaer som 

forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, regnskapsrevisjon og habilitet. Mot slutten av året vil det bli 

tatt en ny og noe utvidet gjennomgang av rammene for kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.  

 

I tillegg til den informasjonen som gis i kontrollutvalgets møter, arrangeres det også årlige 

konferanser for medlemmer i kontrollutvalgene i hele Rogaland. I år vil denne konferansen bli 

avholdt på Sandnes den 10. desember.  

 

Det arrangeres dessuten årlig 2 store konferanser for kontrollutvalgsmedlemmene. I månedsskiftet 

januar/februar arrangerer Norges KommuneRevisorForbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse 

på Gardermoen. Dette er en stor konferanse med  5 - 700 deltakere fra hele landet, der både 

revisorer, kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariater kan delta. I tillegg arrangerer Forum for 

Kontroll og Tilsyn (FKT) årlig en landskonferanse i begynnelsen av juni. Denne konferansen er for 

kontrollutvalgsmedlemmer og sekretariater, og er mindre og litt rimeligere enn NKRF’s 

konferanse. Stavanger kontrollutvalg er også medlem av denne organisasjonen, og har stemmerett 

på FKT’s årsmøte. 

 

Sekretariatet foreslår at disse møtene settes av til orienteringer: 

 Januar 2016:  Orientering om forvaltningsrevisjon v/revisor 

 Februar 2016:  Orientering om selskapskontroll v/revisor 

 Mars 2016:  Orientering om regnskapsrevisjon v/revisor 

 Mai 2016:  De viktigste habilitetsreglene v/sekretariatet 

 Desember 2016: Ny og utvidet gjennomgang av kontrollutvalgets ansvar og  

oppgaver v/sekretariatet 

 

Kontrollutvalget kan selv velge en annen framdriftsplan om de ønsker det. Det kan også bli 

endringer i det oppsatte forslaget, dette vil det i så fall bli orientert om.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

 Kontrollutvalget tar gjennomgangen fra sekretariatet til orientering. 

 Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gjøre nødvendige avtaler med revisor. 

 



 

 

 

 

SANDNES, 28.10.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

 

            Tilbake 

  



51/15 Forslag til møteplan 2016 
 
Arkivsak-dok.  13/00212-43 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 27.11.2015 51/15 

 

Bakgrunn  
Med utgangspunkt i møteplan for 2015 har sekretariatet laget et forslag til møteplan for 2016. Normalt 

har kontrollutvalget 10 møter i året.  

 

Saksutredning  
Som nevnt har kontrollutvalget normalt 10 møter i året, 5 – 6 om våren og 4 – 5 om høsten. Det er satt 

opp 10 møter i møteplanen, men møter kan bli avlyst dersom saksmengden er liten. Det er òg mulig å ha 

ekstra møter om det er behov for det.  

 

På møtet i april skal kontrollutvalget behandle årsregnskapet. Dette møtet må derfor tilpasses kommunen 

sin møteplan, da formannskapet ifølge forskriftene må kjenne kontrollutvalget sin uttalelse om 

årsregnskapet før de innstiller til kommunestyret. I møteplanen har vi foreløpig satt inn 22. april, men 

dette kan bli endret når kommunen sin møteplan er vedtatt. Vi vil da gi beskjed om dette så snart vi er 

kjent med møtedatoene.  

 

Møtedag er fredag, og møtetidspunkt kl. 08.30. Møtedatoer og dager skal tilpasses 16 andre utvalg, slik 

at det kan være vanskelig å endre på denne. Dersom utvalget likevel foretrekker en annen dag, vil vi 

strekke oss så langt vi kan for å få dette til. 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar følgende møteplan for 2016: 

Dag Dato Tidspunkt Kommentar 

Fredag  22.01.2016 08:30  

Fredag 26.02.2016 08:30  

Fredag 18.03.2016 08:30  

Fredag 22.04.2016 08:30 Fsk:09.05.2016 ? 

Fredag 27.05.2016 08:30  

Fredag 17.06.2016 08:30  

Fredag 02.09.2016 08:30  

Fredag 07.10.2016 08:30  

Fredag 18.11.2016 08:30  

Fredag 16.12.2016 08:30  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SANDNES, 07.08.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

Leni Tande 

konsulent 
 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

 

 

            Tilbake 

 

  



52/15 Utarbeiding av nye planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  13/00306-33 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 27.11.2015 52/15 

 

Bakgrunn: 

Forskriften1 pålegger kontrollutvalget at det minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen 

av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeides en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Det samme gjelder også for selskapskontroll.  Planene vedtas av bystyret selv 

som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Planene skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller selskapenes virksomhet ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltnings-

revisjon/selskapskontroll med forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. En slik 

analyse er bestilt av tidligere kontrollutvalg, og vil foreligge på nyåret. Analysen er bestilt fra 

revisor. 

 

Saksutredning: 
Den mest omfattende planen vil bli Plan for forvaltningsrevisjon. Plan for selskapskontroll er en 

enklere plan, da antall kommunalt heleide selskaper styrer hva som skal prioriteres her, med 

utgangspunkt i den overordnede analysen.  

 

Når det gjelder Plan for forvaltningsrevisjon er det viktig for kontrollutvalget å få innspill til 

aktuelle prosjekter som til slutt skal prioriteres i planen, både fra kommuneadministrasjonen og fra 

sentrale politikere. Det bør derfor utarbeides en plan for når kontrollutvalget ønsker å invitere disse 

inn til møte med utvalget, der de blir bedt om å komme med innspill til prosjekter som etter deres 

syn kan være aktuelle. 

 

Kontrollutvalget vil så se disse innspillene opp mot den overordnede analysen. På bakgrunn av 

analysen og mottatte innspill skal kontrollutvalget til slutt prioritere hvilke prosjekter en ønsker å 

gjennomføre i den kommende perioden. De foreslåtte prosjektene skal vurderes ut fra risiko og 

vesentlighetsvurderinger.  

 

Det foreslås at kontrollutvalget diskuterer en framdriftsplan for hvordan denne prosessen skal skje. 

Det innebærer: 

 Ta stilling til hvordan en skal gjennomføre dialogen med politikerne 

 Ta stilling til gjennomføring av dialog med kommuneadministrasjonen 

 Tidspunkt for kontrollutvalgets endelige prioriteringer  

 Vedta planene (frist innen utgangen av 2016) 

 Oversendelse av planen til bystyret 

 

Det har vært vanlig å invitere politiske gruppeledere/ledere for hovedutvalgene til ett av 

kontrollutvalgets møter, evt. at kontrollutvalget ber om et møte forut for et møte i bystyret eller 

tilsvarende. Administrasjonen har vært invitert til et ordinært møte i kontrollutvalget, og det 

foreslås å benytte denne framgangsmåten også denne gangen. 

 

Til slutt vil det også komme innspill til prosjekter fra revisor og evt. fra sekretariatet. 

                                                 
11 Forskrift om kontrollutvalg § 10 



Hvordan dette til slutt skal organiseres er opp til kontrollutvalget. Kontrollutvalget bør sette opp en 

plan for hvordan en ønsker å behandle denne saken. Det er selvsagt opp til kontroll-utvalget å evt. 

endre på den foreslåtte framdriftsplanen. Det kan også oppstå uforutsette hendelser underveis som 

gjør at det må foretas endringer. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget planlegger å behandle utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon på følgende 

måte: 

 22. januar 2016: Gjennomgang av materiale man ønsker å videreformidle til 

politiske gruppeledere for å gi bakgrunnsinformasjon for utvelgelse av prosjekter. 

 26. februar 2016: Invitasjon til politiske gruppeledere, enten til et møte med 

utvalget eller forespørsel om å være til stede på et møte i kommunalutvalget 

 18. mars 2016: Administrasjonen inviteres til å legge fram forslag til prosjekter 

for kontrollutvalget 

 27. mai 2016: Revisor inviteres til å komme med forslag til prosjekter 

 17. juni 2016: Kontrollutvalget foretar en første vurdering av og prioritering av de 

enkelte prosjekter 

 2. september 2016: Kontrollutvalget fortar endelig prioritering av prosjekter som 

foreslås prioritert i planen 

 7. oktober 2016: Utkast til plan for forvaltningsrevisjon leggs fram for utvalget 

 18. november 2016:  Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 vedtas av 

kontrollutvalget og videresendes bystyret for sluttbehandling 

SANDNES, 28.10.2015 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Vedlegg: 

Gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon 

Gjeldende Plan for selskapskontroll 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake 



53/15 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for 2015 
 
Arkivsak-dok.  13/00168-14 

Arkivkode.  026  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 27.11.2015 53/15 

 

Bakgrunn  
Iflg. Forskrift om kontrollutvalg § 4 skal kontrollutvalget føre det løpende tilsyn og kontroll med 
den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av bystyret eller fylkestinget. Dette 
tilsynet omfatter bl.a. å se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal 
også iflg. Forskriftens § 6 se til at kommunens årsregnskap blir revidert på en forsvarlig måte og 
ellers holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og se til at dette foregår samsvar med lover 
og forskrifter.  
 

Saksutredning:  
Revisor er som nevnt i henhold til forskrift om revisjon § 4 pålagt å planlegge, gjennomføre og rapportere 

revisjonen slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. Som et ledd i kontrollutvalgets 

tilsyn, vil revisor orientere kontrollutvalget om sin planlegging av det arbeidet som skal utføres i 

regnskapsåret 2015. Vi gjør oppmerksom på at regnskapsåret ikke følger kalenderåret. Dette 

regnskapsåret avsluttes ikke før etter at regnskapet for 2015 er avlagt våren 2016. Hovedarbeidet i det 

enkelte regnskapsåret starter derfor ikke før etter ferien. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar overordnet revisjonsstrategi for 2015 til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 07.08.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
 

            Tilbake 

 

  



54/15 Kontrollutvalgets årsplan 2016 

Arkivsak-dok.  13/00212-51 

Arkivkode. 033 

Saksbehandler. Leni Tande 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 27.11.2015 54/15 

Bakgrunn 

Kontrollutvalgets årsplan er en overordnet plan som dekker alle aktivitetene til kontrollutvalget i 

året som kommer. Planen er ikke lovpålagt, men er et styringsverktøy for kontrollutvalget, ved at 

den gir en oversikt over forventet aktivitet det neste året. Årsplanen inngår i kontrollutvalgets 

rapportering til kommunestyret. 

Saksutredning 

Planene gir en kort oversikt over hvordan kommunens system for kontroll og tilsyn er satt sammen. 

Det finnes videre en oversikt over saksbehandlingen i utvalget. Siste del av planen tar for seg 

hvilke oppgaver kontrollutvalget forventer å arbeide med i året som kommer. 

Som vedlegg til planen ligger en oversikt over oppgaver fordelt ut over de ulike møtene, ut fra de 

opplysningene vi har nå. Planen er ikke ufravikelig eller statisk. Underveis kan det komme 

endringer ved at rapporter ol. blir forsinket eller saker flyttes til senere møte på grunn av 

saksmengde. Videre kan det dukke opp nye saker underveis, som kontrollutvalget velger å 

behandle. 

Som nevnt innledningsvis inngår årsplanen i kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret. Den 

vedtatte planen oversendes derfor kommunestyret til orientering. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalget i Sandnes vedtar årsplanen 2016 med de endringene som kom fram i 

møtet. 

Vedtatt plan oversendes kommunestyret til orientering. 

SANDNES, 13.10.2015 

Leni Tande 

Sekretær 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake 

Vedlegg: Årsplan 2016



 

55/15 Elektroniske sakspapirer 

 
Arkivsak-dok.  13/00212-54 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 27.11.2015 55/15 

 

Bakgrunn: 
Kontrollutvalget har fått tildelt iPad fra Sandnes kommune, og alle møteinnkallinger til 

kontrollutvalget skal derfor hentes inn og leses på denne. 

 

Sekretariatet er ikke tilknyttet den enkelte kommunes sak/arkivsystem, og mottak av dokumenter i 

kontrollutvalget må derfor behandles litt annerledes enn for øvrige digitale innkallinger 

kontrollutvalget mottar fra kommunen.  

 

Saksutredning: 
Sekretariatet vil ha en gjennomgang av hvordan innkallinger til kontrollutvalget mottas og lagres. I 

tillegg vil vi vise hvordan man kan «highlighte»/markere tekst, legge inn merknader osv. 

 

Forut for orienteringen må alle ha satt opp en e-postadresse på iPad der dere kan motta 

dokumentene. I tillegg anbefaler vi at dere laster ned PDF Expert 5 fra App-store. Denne koster i 

underkant av en 100-lapp. Vanlig PDF-leser (gratis) kan også brukes, men har mer begrensa 

muligheter for å markere tekst, organisere mapper m.m. Dersom dere vil ha kostnaden til PDF-

Expert refundert av Sandnes kommune, vil vi være behjelpelige med å få det til. Dersom dere ikke 

har fått lastet ned dette før møtet, er det viktig at dere har med dere brukernavn og passord til 

iTunes, slik at vi kan satt opp det dere måtte mangle på møtet. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget i Sandnes tar gjennomgangen til orientering. 

 

 

 

 

SANDNES, 28.10.2015 

 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

 
            Tilbake 

  



56/15 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. november 
2015 

Arkivsak-dok.  13/00079-64 

Arkivkode. 217  

Saksbehandler. Wencke Sissel Olsen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Sandnes 27.11.2015 56/15 

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 møtet foreligger følgende til behandling: 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helsestasjon/skolehelsetjeneste»

FORSLAG TIL VEDTAK: 

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

SANDNES, 28.10.2015 

Wencke Sissel Olsen 

Daglig leder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 

Tilbake 

Vedlegg: statusoversikt



Referat-/meldingssaker: 

11/15 Vedr.  forespørsel om møte med barnevernsjef 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1 

12/15 Skatteinngang Sandnes kommune oktober 2015 

Tilbake 
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Innledning 
 


Kommunene har i flere år valgt å bruke fristilte organisasjonsmodeller som selskaper, stiftelser o.l., 


for å løse ulike kommunale oppgaver. Utviklingen synes å fortsette i retning av økt bruk av fristilte 


organisasjonsformer.  Dette  gjør  at  organiseringen  av  den  kommunale  virksomheten  blir  mer 


kompleks og fragmentert, og innebærer nye utfordringer både når det gjelder styring, kontroll og 


tilsyn. 
 


På bakgrunn av denne utviklingen har kommuneloven (KL) gitt kontrollutvalget ansvar for ”å påse at 


det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm”1.  Bestemmelsen må 


ses i sammenheng med bestemmelsen om kontrollutvalgets og revisors innsynsrett i selskaper som 


er heleide av det kommunene (kommune/fylkeskommune)2. Nærmere bestemmelser om hvordan 


kontrollutvalget skal utøve påseansvaret beskrevet i kontrollutvalgsforskriften3. 


 
I  kontrollutvalgets  ansvar  for  å  gjennomføre  selskapskontroll  ligger  også  at  kontrollutvalget  har 


ansvar   for   at   det   utarbeides   en   plan   for   gjennomføring   av   selskapskontroll.   Videre   har 


kontrollutvalget ansvaret for å bestille de selskapskontroller som etter planen skal gjennomføres. Det 


er bystyret selv som vedtar planen. Planen gjelder til 31.12.2016, eller til ny plan foreligger. 
 
Det er viktig å være oppmerksom på at den obligatoriske og lovpålagte delen av 


selskapskontrollen er en kontroll av kommunen og dens forvaltning av sine eierinteresser, ikke 


en kontroll av selskapet. Kontroll av selskapet er en frivillig mulighet i offentlig heleide selskaper, 


se nærmere i avsnittet ”Forvaltningsrevisjon i selskaper”. 
 
 


Avgrensning – organisasjonsformer som faller helt utenfor planen 
Enkelte  selskapstyper  er  opprettet  innenfor  kommunen,  der  bystyret  selv  er  eierorgan.  I  disse 


selskapene  har  kontrollutvalget  fullt  innsyn  etter  kommunelovens  bestemmelser  og  kan  derfor 


gjennomføre   forvaltningsrevisjon   på   lik   linje   som   andre   virksomheter   i   kommunen.   Disse 


organisasjonsformene må derfor medtas i plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjelder: 


- kommunale foretak (KF)4, 


- interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt5, 


- vertskommunesamarbeid6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1       Kommunelovens (KL) § 77 nr. 5. 
2       Innsynsretten er regulert i KL § 80, og omfatter Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper som er helt ut eid av kommuner og 


fylkeskommuner. Det er for tiden et lovforslag under behandling der Interkommunale samarbeid etter KL § 27 og som er egne 
rettsubjekter  skal  tas  med  i  §  80.  I  selskaper  som  er  deleid  av  kommuner  og  fylkeskommer  (dvs.  med  private  eller  statlige 
eierinteresser) kan innsynsrett avtales. 


3       Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04 har er eget kapittel 6 som omhandler selskapskontroll. 
4       Kommunale foretak er omhandlet i KL kapittel 11. 
5       Interkommunalt samarbeid, som ikke er egne rettssubjekt, er omhandlet i KL § 27 
6       Vertskommunesamarbeid er omhandlet i KL § 28. 
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Avgrensning – spesielle organisasjonsformer 
 


Interkommunale samarbeid etter KL § 27 som er egne rettsubjekt, har fram til nå ikke vært omfattet 


av  kontrollutvalgets  innsyn  etter  §  80.  Det  er  nå  sendt  lovforslag  til  Stortinget  (Prop.  119L 


2011/2012), der disse foreslås tatt inn i § 80. Det gir kontrollutvalget fullt innsyn gjennom 


forvaltningsrevisjon også i slike selskaper dersom det er ønskelig. Oversikten over disse selskapene er 


tatt med i planen under forutsetning av at dette lovforslaget godkjennes av Stortinget. 
 


 
Stiftelser er en organisasjonsform som er selveiende, og har derfor formelt ikke eiere som kan ha 


direkte styring med stiftelsen. Heller ikke stifteren har rettslig sett slik styringsmulighet. Et vedtak 


fattet i stiftelsens styre er endelig og kan ikke omgjøres av et kommunalt organ. En kommunal stifter 


kan legge rammer for stiftelsens virksomhet ved fastsettelse av stiftelsens vedtekter7, men dette bør 


skje når vedtektene formuleres. Det kan være en krevende prosess å endre vedtektene på et senere 


tidspunkt.  På  grunn  av  den  begrensede  muligheten  kommunen  har  for  styring  og  kontroll,  bør 


bystyret og kontrollutvalget være spesielt oppmerksomme på bruk av denne organisasjonsformen. 
 


Med mindre kommunen har lagt inn rammer for stiftelsen vedtekter skal stiftelsene ikke inn i plan for 


selskapskontroll.  En  oversikt  over  stiftelser  Sandnes  kommune  deltar  i  ligger  ved  planen  til 


orientering. 
 


 


Selskapskontrollens innhold og f ormål 
 


Kontrollutvalgets lovpålagte ansvar for å påse at det gjennomføres selskapskontroll innebærer at 


kontrollutvalget skal utarbeide en plan for selskapskontroll som bystyret skal vedta. Videre har 


kontrollutvalget ansvar for å bestille de selskapskontrollene som skal gjennomføres iht. den vedtatte 


planen. 
 


I følge regelverket består selskapskontrollen av to elementer: obligatorisk eierskapskontroll og 


eventuell valgfri forvaltningsrevisjon i selskapet. 
 
 


Obligatorisk eierskapskontroll 
 


Obligatorisk eierskapskontroll – består i å se på hvordan kommunens eierinteresse i selskapet utøves, 


og om utøvingen er i tråd med bystyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollen omfatter alle selskaper 


der kommunen har et eierskap. Denne kontrollen går i liten grad på selve selskapet, bortsett fra å 


påse at det er rutiner for styrets rapportering til selskapets eierorgan. 


Eierskapskontrollen omfatter følgende: 


• kontroll ved selskapsetableringen 


• kontroll av bystyret har etablert tydelige føringer for eierskapene sine 


• kontroll av at kommunen har rutiner for å følge opp og evaluerer eierinteressene sine (f. eks. 
eierskapsmelding, overordnede eierskapsstrategier og generelle rutiner) 


• kontroll av at den som utøver kommunens eierinteresse opptrer i samsvar med kommunens 
vedtak og forutsetninger (forvaltningen av kommunens eierinteresser) (Et element er 
spørsmål til alle eierrepresentantene i de enkelte selskapene kommunen eier) 


 
 
 
 


 
7       NOU 1995:17, kap. 5.4. 
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Hva som omfattes av eierskapskontrollen 
 


Følgende selskaper/organisasjonsformer omfattes av eierskapskontrollen: 


1.   Interkommunale selskaper etter IKS-loven 
 


2.   Aksjeselskaper som kommunen som er heleid av kommunale aktører 
 


3.   Aksjeselskaper (AS/ASA) deleid av kommunale aktører 
 


4.   Samvirkeforetak 


5.  Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 som er eget rettsubjekt (forsetter 


vedtak i Stortinget) 
 


6.   Stiftelser (dersom innsynsmulighet er vedtatt) 
 
 
 
 


Formål med eierskapskontrollen: 
 


Hovedformålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 


eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger. 
 


Dette omfatter: 
 


• Påse at kommunen har etablert tydelige føringer for eierskapene sine. Føringene bør være 


skriftlig dokumentert f.eks. gjennom eierskapsmelding og eventuelt konkrete eierstrategier 


for det enkelte selskap. 


• Påse at kommunen har etablert rutiner for å føre kontroll med sine eierinteresser i selskaper. 


Dette gjelder både oppfølging og evaluering av eierinteressene. 
 


• Påse  at  det  er  etablert  skriftlige  rutiner  for  bystyrets  oppfølging  av  kommunens  eier- 


representant, og at disse etterleves. Rutinen bør omfatte drøftinger med eierrepresentant i 


forkant av eiermøter og rapportering til bystyret. Kommunen bør også ha etablert rutine for 


opplæring av eierrepresentantene 


• Påse at eierrepresentanten ivaretar kommunens interesser i selskapet i tråd bystyrets vedtak 


og forutsetninger, nedfelt i ovennevnte dokumentasjon. 


• Påse  at  eierorganet  i  selskapene  har  etablert  gode  rutiner  for  skriftlig  kommunikasjon 


mellom eierorgan og styret i selskapet. 


Både i IKS- og aksjelovgivning er styret ansvarlig for selskapets forretningsmessige disposisjoner. 


Selskapskontrollen skal ikke omfatte kontroll av styres arbeid, men fokusere på hvordan eier opptrer i 


selskapsorganene (representantskap eller generalforsamling). 
 


 
 
 
 


Status for Sandnes kommunes eierskapsmelding/eierstrategier 
 


Sandnes kommune har utarbeidet en fyldig eierskapsmelding. Denne samt noter til regnskapet er 


derfor benyttet som grunnlag for deler av denne planen, samt ved utarbeiding av vedlegg med 


oversikt over kommunens eierskap i selskaper. 
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Utføring av eierskapskontrollen/prioritering 
 


Obligatorisk selskapskontroll bør gjennomføres samlet for alle selskapene som Sandnes kommune 


deltar i, uavhengig av om det kan gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon i selskapet etter KL § 80 


eller ikke. 
 


Eierskapskontrollen bør gjennomføres minst en gang i valgperioden. I tillegg bør kontrollutvalget 


følge med i eventuelle endringer i eierskapsmelding og eierstrategi for det enkelte selskap som 


kommunen er medeier i. Dersom det skjer større endringer vil kontrollutvalget vurdere om 


eierskapskontrollen må gjøres helt eller delvis på ny. 
 


Kontrollvalget prioriterer å gjennomføre 
 


 


• Obligatorisk eierskapskontroll av Sandnes kommune i 2013 
 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper er et frivillig tillegg som kontrollutvalget kan velge å legge inn i 


selskapskontrollen. I likhet med ordinær forvaltningsrevisjon, skal forvaltningsrevisjon i tilknytning til 


selskapskontroll bygge på risikoanalyse og vurdering av vesentlighet, og bør om mulig tas inn i plan 


for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon kan bare gjennomføres i de typer selskaper der 


kommunen(e) er sikret innsynsrett gjennom KL § 80 eller dersom egen avtale om innsyn er 


vedtektsfestet. Hvis innsynsretten ikke er sikret vil en forvaltningsrevisjon bare kunne omfatte en 


sammenstilling av åpne kilder i selskaper med private eiere. 
 
 


KL § 80 er i følge KRD er uttømmende. De selskapene som er nevnt i bestemmelsen er 


interkommunale selskaper og aksjeselskaper som er heleid av kommunale aktører. I tillegg foreligger 


nå lovforslag om å ta inn §27-selskaper som er egne rettssubjekter, se tidligere kommentar. 
 
 


Frivillig forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 


måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (kontroll av aktiviteten i 


selskapet)  Det sentrale her vil være en vurdering av om resultatene som det konkrete selskapet 


oppnår er i samsvar med vedtak og forutsetninger fra de øverste folkevalgte organene (eierne). 


Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til kap.3 i forskrift om revisjon og i henhold til god 


kommunal revisjonsskikk. Her inngår bl.a. risiko og vesentlighetsvurderinger som en viktig del. 
 
 


Forvaltningsrevisjoner  i  selskaper  bør  ideelt  sett  tas  med  i  plan  for  forvaltningsrevisjon,  men 


praktiske  årsaker  kan  medføre  at  dette  ikke  er  praktisk  mulig.  En  viktig  grunn  til  dette  er  at 


grunnlaget for å gjøre en vurdering om behov for forvaltningsrevisjon i et selskap vil normalt komme 


i kjølvannet av en eierskapskontroll. 
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Formål med forvaltningsrevisjon i selskaper 
 


Formålet med forvaltningsrevisjon i selskaper kan være: 
 


1.   Påse at selskapets resultater er i samsvar med vedtak og forutsetninger fra eierkommunene. 
 


Herunder at selskapet ikke starter opp aktiviteter uten at dette er klarert med eierne. 
 


2.   Påse at selskapet driver i tråd med regelverk som gjelder for deres virksomhetsområde, samt 


generelt regelverk for kommunal sektor8 i den grad disse er aktuelle for selskapet. 


3.   Se etter om selskapet har nødvendige produktivitet og effektivitet og måloppnåelse. 
 
 
 
 
 


Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i selskaper/prioriteringer 
 


Ut fra den praksis som har etablert seg i Rogaland vil det være en av de største eierne som vil ta 


initiativ til bestilling av forvaltningsrevisjon i et selskap. Sandnes kommune er største eier i mange av 


de aktuelle selskapene, og vil derfor være en av de kommunene som først og fremst initierer slike 


kontroller.  Når en eier har foretatt bestillingen vil de andre eierne få tilbud om å delta i prosjektet. 


Dette  for  at  det  skal  bli  lavest  mulig  kostnad  for  kommunene  og  minst  mulig  belastning  for 


selskapene. 
 


Ut fra innspill som har kommet til kontrollutvalget, blir følgende selskaper prioritert for 


forvaltningsrevisjon: 
 
 


• Lyse Energi AS m/heleide datterselskaper 
 


• IVAR IKS 
 


 
Kontrollutvalget får fullmakt til å vurdere øvrige selskaper for forvaltningsrevisjon dersom forhold 


oppstår som tilsier dette. 
 
 


Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon 


Kontrollutvalget vil – på samme måte som for øvrig forvaltningsrevisjon (jfr. forskriftens § 12) følge 


opp gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapene, og rapportere resultatet av oppfølgingen til 


bystyret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


8 Kan være Lov om offentlige Anskaffelser, Offentleglova, HMS-forskrifter osv. 
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Oversikt over Sandnes kommunes eierskap i selskaper 
 


Alle selskaper som faller inn under obligatorisk eierskapskontroll 
 
 
Aksjeselskaper (AS) 


Lyse Energi AS m/datterselskaper 


Forus Næringspark AS m/datterselskapene Forus Utvikling AS og Greater Stavanger AS 


Nord-Jæren Bompengeselskap AS 


Sandnes Pro-service AS 


Universitetsfondet AS 


Allservice AS 


SF Kino Sandnes/Stavanger AS 


Forus Industri AS 
 


 
Mindre eierdeler i bl.a.: 


Vagle Næringspark AS 


Lysefjorden utvikling AS 


Fagforum Mat og drikke AS 


Uni Storebrand AS 
 


 


Interkommunale selskaper (IKS) 


IVAR IKS 


Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 


Rogaland Revisjon IKS 


Renovasjonen IKS m/datterselskapene Egenregi AS og Næring AS 


Sørmarka Flerbrukshall IKS 


Multihallen og Storhallen IKS 


Interkommunalt arkiv (IKA) IKS 
 


 
Interkommunale samarbeid (§ 27) 


Jæren Friluftsråd 


Ryfylke Friluftsråd 


Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 


 
Andre 


Biblioteksentralen AL 
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Selskaper hvor det kan gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon 
 
 
Kommunalt heleide aksjeselskaper (AS) 


Lyse Energi AS m/heleide datterselskaper/datterdatterselskaper: 
Lyse Produksjon AS (Energi) 


Lyse Elnett AS (infrastruktur) 


Lyse Sentralnett 


Lyse Infra AS (infrastruktur) 


Lyse Fiberinvest AS (telekommunikasjon) 


Viken Fibernett AS 


Østfold Fibernett AS 


Skagerak Fiber AS 


Hadeland og Ringerike Breiband AS 


Altibox AS (telekommunikasjon) 


Lyse IT AS (telekommunikasjon) 


Telekom Holding AS (telekommunikasjon) 


Altibox telekom AS 


Nor-Alarm AS (telekommunikasjon) 


Lyse NEO AS (energi) 


Skangass AS 


Jæren Fjernvarme AS 


Forus Energigjenvinning 2 AS 


Hå Biopark AS 


Forus Energigjenvinning AS 


Lyse Handel AS (Energi) 


Lyse AS (marked) 


Lyse Fibernett AS(marked) 
 


 
Forus Næringspark AS m/heleide datterselskaper 


Nord-Jæren Bompengeselskap AS 


Sandnes Pro-Service AS 
 


 
 
 


Interkommunale selskaper (IKS) 


IVAR IKS 


Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 


Rogaland Revisjon IKS 


Renovasjonen IKS m/heleide datterselskaper 


Sørmarka Flerbrukshall IKS 


Multihallen og Storhallen IKS 


Interkommunalt arkiv (IKA) IKS 
 
 
 


Interkommunale samarbeid (§ 27)9
 


Jæren Friluftsråd 


Ryfylke Friluftsråd 


Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 


9 Forutsetter at forslag i Prop 119 L 2011-2012 blir vedtatt i Stortinget 








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 17 880 234 008 22 981 374 120 11 503 382 833 10 871 2 175 500


Sum regnsk. 2015 264 095 13 536 375 588 7 717 417 310 28 512 254 876 27 531 371 718 16 051 1 776 934


Diff i mnd. -13 406 4 160 -1 327 -3 822 -28 663 10 632 20 868 4 550 -2 402 4 548


Diff hittil -13 406 -9 246 -10 573 -14 395 -43 058 -32 426 -11 558 -7 008 -9 410 -4 862


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 økn. 0,2 % 1,9 % 3,6 % 3,0 % 1,2 % 2,2 % 2,4 % 2,8 % 2,7 % 3,0 %


Skatteinngang i Sandnes Kommune 2015








2016 
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Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 


Foto: Wencke S. Olsen 
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Innledning  
Bystyret har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Bystyret skal velge1 et 


kontrollutvalg som har det løpende ansvar for kontroll og tilsyn på bystyrets vegne. Kontrollutvalget 


rapporterer direkte til bystyret.  


Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold knyttet til kommunens virksomhet, både når det 
gjelder administrativt og politisk nivå. Det gjelder også uten hinder av taushetsplikt så lenge det kan 
defineres som kontroll og tilsyn. Det er likevel to viktige avgrensninger: 


1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger 
2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar overfor bystyret 


 


Mål for kontrollutvalget i Sandnes  
Kontrollutvalgets hovedmål er å se til at kommunen følger lover og regler og retter seg etter politiske 


vedtak. I tillegg er kontrollutvalgets mål å se til at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste 


for kommunens innbyggere.  


 


Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med bystyret, det politiske miljøet og med kommunens 


administrasjon for å få innspill som de kan benytte i sitt arbeid til beste for kommunen.  


 
Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Kontrollutvalget holder sine møter i formannskapssalen på Rådhuset fredag kl. 08.30. Møtene er åpne 


for alle.  


 


Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 2016 planlagt 10 møter.  Møteplanen 


finnes på kommunens nettsider. For å sikre at kontrollutvalget er uavhengige av dem som skal 


kontrolleres og av kommunens revisor, skal kontrollutvalget ha sin egen administrasjon. Dette ivaretas 


ved at Sandnes kommune deltar i det interkommunale samarbeidet Rogaland Kontrollutvalgssekretariat. 


Medlemmene innkalles til møte av kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med utvalgets leder. 


Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir 


iverksatt 
 
 


Kontrollutvalgets oppgaver 
Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. Sandnes  


kommune får sine revisjonstjenester fra det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon.  


 


Kontrollutvalget skal gi uttale til bystyret om årsregnskapet. Denne uttalen skal være kjent for 


formannskapet før det gis innstilling til bystyret i saken. 


 


Kontrollutvalgets tilsyn omfatter i tillegg bla.: 


 Følge med på kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via orientering om 


kommunens tertialrapportering 


 Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll 


 Følge med i revisors arbeid. Dette gjøres bl.a. via revisors rapportering i forbindelse med 


årsoppgjøret og i forbindelse med orientering om planleggingen av revisjonen for kommende 


revisjonsår. 


 Få årlig orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra 


Skattefuten 


  


                                                 
1 Jfr. Koml. § 77.1 
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Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årlig det blir gjennomført forvaltningsrevisjoner i tråd med vedtatt plan, 


og planlegger følgende hovedaktiviteter: 


 Behandle og innstille til bystyret når det gjelder følgende prosjekter, som er bestilt for levering 


i 2015 ut fra vedtatt budsjett og gjeldende plan for forvaltningsrevisjon2: 


o Jordvern 


o Samfunnsplanlegging i kommunen vs. Interkommunale selskaper 


o «Ny Giv» - overgang fra ungdomsskole til videregående skole 


 


 Kontrollutvalget er pålagt å se til at administrasjonen følger opp bystyrets vedtak knyttet til 


rapporter. Dette gjøres ca et halvt år etter behandling i bystyret. For 2016 gjelder dette: 


o Helsestasjon/skolehelsetjeneste 


o Energi- og økonomieffektivisering 


o Brukere med behov for sammensatte tjenester 


o Erfaringer med NAV-organiseringen 


 


Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret når rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon 


oversendes bystyret for sluttbehandling. Ved oppfølging av rapporter sendes melding til bystyret når 


oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. 


 


Selskapskontroll 
Selskapskontroll består av en lovpålagd del og en frivillig del. Den lovpålagde delen er en 


eierskapskontroll, der man undersøker hvordan kommunen forvalter sitt eierskap i de selskapene man 


har valgt å delta i. Dette er ingen kontroll av selve selskapet, men av eierskapet. I tillegg kan det 


gjennomføres frivillig forvaltningsrevisjon i selskaper som er fullt ut offentlig eid, så som AS, IKS, og 


enkelte § 27-selskaper. 3 


 


Kontrollutvalget har ved årets utgang ikke bestilt nye selskapskontroller for gjennomføring i 2016. 


Utvalget vil vurdere evt. bestillinger i samarbeid med øvrige eiere dersom det skulle bli aktuelt. 


 


Kontrollutvalget vil i løpet av året følge opp bystyrets vedtak knyttet til gjennomført selskapskontroll 


med forvaltningsrevisjon i   


 Lyse Energi AS 


Kontrollutvalget vil i tillegg: 


 Følge med i rådmannens arbeid med utarbeiding og behandling av eierstrategi. 


 Følge opp tidligere behandla selskapskontroller i tråd med bystyret sitt vedtak. 


 


Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret når rapport fra gjennomført selskapskontroll oversendes 


bystyret for sluttbehandling.. Ved oppfølging av rapporter sendes melding til bystyret når 


oppfølgingssak er behandlet i kontrollutvalget. 


 


Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
Forskrift om kontrollutvalg pålegger kontrollutvalget å utarbeide nye planer for forvaltningsrevisjon og 


selskapskontroll for hver valgperiode. Planene skal være vedtatt senest innen utgangen av året etter at 


valg har funnet sted, dvs. innen utgangen av 2016. I forbindelse med oppdatering av planverket vil 


kontrollutvalget ha møter med det politiske miljøet for å be om innspill til prosjekter. Det vil også bli 


bedt om innspill fra kommuneadministrasjonen, revisor og sekretariatet. 


 


 


                                                 
2Bestilles under forutsetning av bystyrets godkjenning av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 
3 Departementet har i løpet av 2010 også nevnt at det kan gjennomføres slik kontroll i selskap som ikke er heleide, men da ut 


fra åpne kilder. 
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Planene skal bygge på en overordnet analyse som er bestilt ra Rogaland revisjon. Denne skal være klar 


til første møte i 2016. 


 


Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 


Budsjettet skal utarbeides av kontrollutvalget selv, og det er bare kontrollutvalget selv som kan gjøre 


endringer i utvalgets eget forslag før den politiske budsjettbehandlingen. 


Kontrollutvalget opptrer på vegne av bystyret og er direkte underordnet bystyret. Derfor skal 


kontrollutvalget sitt budsjettforslag følge med til bystyret ved behandling av årsbudsjettet.  


Kontrollutvalgets oppgaver på området er: 


 Utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for kommende år. 


 Følge opp budsjett for inneværende år. 


 
Andre oppgaver som kontrollutvalget har planlagt 


 Orienteringer om kommunens drift på de enkelte områdene som et ledd i tilsynet med 


kommunens aktiviteter. Kontrollutvalget vil fortsette tidligere praksis med å invitere 


kommunale ledere for å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. 


 


 Opplæring/orientering for nyvalgt kontrollutvalg om utvalgets arbeids og ansvarsområde 


 


 På alle møtene i kontrollutvalget settes det følgende faste punkter: 


o Godkjenning av innkalling og saksliste 


o Godkjenning av protokoll fra forrige møte 


o Statusoversikt – kontrollutvalget saker 


o Referat-/meldingssaker 


o Eventuelt 


 


 


 


 


 


 


Sveinung Skjørestad 


leder i kontrollutvalget 


 


 


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur. 
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Årshjulet består av kjente saker. I tillegg til disse kan det komme andre saker som 


dukker opp i løpet av året. Kontrollutvalget skal også behandle sak ang. tidligere 


bestilt rapporter når disse er ferdigstilt, samt oppfølging av disse ca. 6 måneder etter 


bystyrets vedtak, se oppstilling i årsplanen.  


 


Vær oppmerksom på at saker som er nevnt under «øvrige saker/kommentarer» ikke 


er fastlåst til ett bestemt møte, og kan derfor blir forskjøvet. Oppstillingen av disse 


er derfor kun veiledende. 
 


 


Møtetidspunkt Faste saker Øvrige saker/kommentarer 
januar  Opplæring/orientering 


 Presentasjon av overordnet analyse 
 Kontrollutvalgets årsmelding 15 


 


 Arbeide med nye planer 


 februar  Opplæring/orientering  Arbeide med nye planer 


 


mars  Opplæring/orientering 
 


 Arbeide med nye planer 


april  Uttale til årsregnskapet 15 
 Skatteregnskapet 15 
 


 


mai  


 


 Arbeide med nye planer 


juni  Opplæring/orientering  Arbeide med nye planer 
 Orientering om kommuneregnskapet 


for 1. tertial 2016 
 Vedta plan for selskapskontroll 


 
september  Budsjettforslag 2017 for kontroll 


og tilsyn 
 Arbeide med nye planer 


oktober    Arbeide med nye planer 
 Orientering om kommuneregnskapet 


for 2. tertial 2016 
 Vurdere aktuelle bestillinger for 


levering i 2017 


november  Vedta Plan for 
forvaltningsrevisjon 


 Siste frist for å vedta planene i 
kontrollutvalget 


desember  Kontrollutvalgets årsplan 2017  
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 
 
 
 
1.    INNLEDNING 
I henhold til kommunelovens § 77 skal kontrollutvalget bl.a. påse at det blir 
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse 
og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 


 
 


Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan 
for  forvaltningsrevisjon  for  hver  bystyreperiode  basert  på  en  overordnet 
analyse av kommunens virksomhet. Planen skal vedtas av bystyret. 


 
 


Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
bystyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil 
ha planen til løpende vurdering og gi tilbakemelding til bystyret dersom det 
oppstår forhold som gjør endringer/ekstraordinær evaluering nødvendig. 


 
 
 
 
 


1.1  Framgangsmåte 
Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av virksomheten i 
Sandnes kommune ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Hensikten med 
denne er  å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og 
virksomheter. Overordnet analyse er utarbeidet av kommunens revisor, og er et 
vedlegg til planen. 


 


 


Formålet  er  å  bidra  til  at  Sandnes  kommune  driver  sin  virksomhet  etter 
gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målsettingene som kommunen har 
satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og øvrige 
politiske vedtak. 
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2.    OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 


 
 


2.1  Kommunens virksomhet er i stadig endring. Organisasjonsmessige forhold 
og eksterne betingelser knyttet til økonomi, statlige føringer og krav m.m. vil 
variere  i  løpet  av  noen  år.  Disse  variasjonene  kan  ha  innvirkning  på  hvilke 
områder der det er mest hensiktsmessig å sette inn ressurser til 
forvaltningsrevisjon. Denne planen er utarbeidet med tanke på 
forvaltningsrevisjon i kommende 4-årsperode. I tillegg til løpende vurdering av 
planen vil den bli rullert ved behov, senest etter 2 år. 


 
 


Bystyret delegerer til kontrollutvalget å foreta nødvendige endringer fra 
prioriteringene i planen. Kontrollutvalgets tilgjengelige budsjett tilsier at det 
gjennomføres mellom 6 og 8 forvaltningsrevisjonsprosjekter årlig. 


 
 
 
2.2  Kommunale foretak 
Kommunale foretak er en del av kommunen, og er derfor underlagt forvaltnings- 
revisjon etter samme regler som den øvrige kommunale forvaltningen. Aktuelle 
foretak i Sandnes kommune er: 


 
 


• Sandnes Parkeringsselskap KF 
• Sandnes kulturhus KF 
• Sandnes havn KF 
• Sandnes Eiendomsselskap KF 
• Sandnes Indre Havn KF 
• Kino-Kino KF 


 
 
 
2.3  Kommunalt heleide selskaper 
Gjennomføring av en avgrenset forvaltningsrevisjon  i kommunalt heleide 
selskaper i forbindelse med gjennomføring av selskapskontroll er et valgfritt 
alternativ dersom selskapet  er heleid av kommunene1


                                                           
1 Gjelder heleide AS, IKS og §27-selskaper som er selvstendige rettssubjekter 


, jfr. Kommunelovens § 80. 
Dette kan være aktuelt dersom funn fra obligatorisk eierskapskontroll, andre 
tips, politiske vedtak eller politiske føringer viser at det er forhold som 
kontrollutvalget mener bør bli nærmere undersøkt. Det vises til utarbeidet Plan 
for selskapskontroll, som er en selvstendig plan. 







Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 


5 


 


 


 


 
 
3.    AKTUELLE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2012-2015: 


 


3.1  Generelt 
Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og de 
ressurser som stilles til rådighet for oppgaven. Den gjennomførte analysen er 
ikke uttømmende og vil ikke kunne ta hensyn til alle forhold. Den må sees på som 
et verktøy til å foreta en prioritering av områder/tema som er aktuelle for 
forvaltningsrevisjon sammen med de innspillene som er mottatt. 


 


3.2  Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har med bakgrunn i det som er nevnt over vurdert nedenfor- 
stående områder/tema som prioritert for forvaltningsrevisjon i 2012-2015. 


 


 


Opplistingene nedenfor er ikke i prioritert rekkefølge, og forslag til 
problemstillinger er heller ikke uttømmende. Hvert tema vil bli nærmere utdypet 
og utvidet eller avgrenset etter kontrollutvalgets ønske og i dialog med revisor 
når endelig bestilling skal foretas. Dersom det er naturlig kan også enkelte av 
prosjektene bli slått sammen. 


 
 
Ved oppdatering av planen des. 2013 prioriterte kontrollutvalget følgende 
prosjekter for forvaltningsrevisjon (alfabetisk, innbyrdes uprioritert): 


 


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


• Energi- og økonomieffektivisering, oppfølging av mål i 
økonomiplan 


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


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


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


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


tjenestetilbud, kompetanseutvikling m.m.? 
 


Forvaltningsrevisjon i selskaper:  
• Forus Næringspark/ Greater Stavanger 
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Disse prosjektene fra tidligere vedtatt plan er bestilt/gjennomført: 
 


Bemanning og rekruttering (Arbeidsgiverpolitikk). Bestilt 


Beredskap. Gjennomført 


Byplan. Gjennomført 


Omdømme/etikk Gjennomført 


Samhandlingsreformen. Bestilt 


Vedlikehold av kommunale bygg  Foreløpig ikke bestilt 


Barnevern. Bestilt  


Grøntområder/lekeplasser. Bestilt 


Kommunale foretak. Påbegynt. Sandnes Tomteselskap bestilt 


Selvkost. Gjennomført 


Anskaffelser. Gjennomført  


Språkopplæring for innvandrere. Gjennomført. 


 
Foreløpig ikke prioriterte prosjekter fra vedtatt plan:  
 
Boliger til HVPU-klienter. Avlasning/ avlstningstilbudet Har kommunen klare 
føringer på når man kan kreve bolig, og hvordan ligger man i så fall an? 
(oppfølging av tidl. rapport vedr. avlastning pluss boligsituasjonen) 


 


Forsikringsområdet jfr. erfaringer fra brann i Jønningheia barnehage 
Egenassurandør – et mulig reelt alternativ? 


 


Kommunale arkiver. Oppfyller kommunen lovmessige krav, bl.a. til sikring av 
arkivmateriale, sikker oppbevaring og tilgjengelighet? Bakgrunn i rapport fra 
Riksrevisjonen 


 


Kontroll av utleieboliger. 
 


Tildeling av tjenester innfor helse og sosial. Saksbehandling, etterlevelse av 
regelverk, informasjon, klagebehandling m.m. 
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4.    RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 


 


I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon i form av en 
utarbeidet rapport. Videre er kontrollutvalget pålagt å rapportere tilsvarende til 
bystyret.  Med  mindre  bystyret  vedtar  spesielle  bestemmelser  for  når  og 
hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne 
form og frekvens for dette. I tråd med tidligere praksis videreføres en 
fortløpende rapportering til bystyret etter hvert gjennomført 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 


 
 
 
 


5.    OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON 
 


Kontrollutvalget skal etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at bystyres 
vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges 
opp1 av administrasjonen. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter 
utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 


 


 


Rapportering til bystyret om oppfølging av forvaltningsrevisjon vil skje gjennom 
oversending av enkeltsaker til orientering. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg til planen: 
Overordnet analyse av Sandnes kommune (kan fås ved henvendelse til sekretariatet) 


 
 
 
 


1 Forskrift om kontrollutvalg § 12. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 
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Kontrollutvalget i Sandnes 
 


Arkivkode : 217 
Saksnr. : 13/00079 


Vedlegg: Statusoversikt pr. september 2015 


 


 


 


  


BESTILTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER: 
  


 Status Tittel Beskrivelse RR Ferdig Totalt 


 


Bestilt 
19.06.2015 


Jordvern Prosjektet skal vurdere hvordan 
Sandnes kommune følger sentrale 
føringer for jordvern og hvordan 
jordvernet er ivaretatt i sentrale 
plandokumenter. Prosjektet tar også 
sikte på å beskrive hvor mye 
landbruksareal som er nedbygget i 
kommunen de siste årene. 
Status: 
Mandat er vedtatt. 


2016 250 


 


Bestilt 
28.08.15 
 


Samfunnsplanlegging 
kommuner vs 
interkommunale selskap 


Prosjektet skal vurdere i hvilken grad 


tiltakene, aktiviteter eller planer i Forus 


Næringspark AS er i tråd med føringer i 


kommunale og regionale planer. 


Status: 
Mandat er vedtatt. 


2016 200 


 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 


2016 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 


20.11.2015 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 


i K.utv. 


Behandlet i 


bystyret 


Planl. oppfølging 


og svarfrist 


Status/dato for 


evt. purring 


Brukere med behov for 


sammensatte tjenester 


12.12.14 18.09.14  6 mnd. etter 


bystyrebehandling 


 


Helsestasjon/skolehelse-


tjeneste 


03.10.14 21.05.15  6 mnd Oppf. Des 2015 


Selskapskontroller:      


Eierskapskontroll av 
Sandnes kommune 


22.02.13 13.06.14  6 mnd Oppf sept. 2015 


Lyse Energi AS 05.09.14 19.06.15  6 mnd  


 


Prosjekter som er ferdigbehandlet i kontrollutvalget etter 01.01.2012 
 


Forvaltnings- 


revisjonsprosjekter 


Vedtatt igangsatt Behandlet i KU Oppfølging 


behandlet 


Sluttbehandlet  / 


merknad 


Sandnes Tomteselskap 


KS 


22.02.13 13.06.14 28.08.15 Ferdigbehandlet 


Grøntområder og leke-


plasser 


13.12.13 16.01.15 28.08.15 Ferdigbehandlet 


     


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 
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Barnevern 06.10.10 22.06.11 23.03.12 Ferdigbehandlet 


Kvalitet i barnehage 10.12.09 15.12.10 02.03.12 Ferdigbehandlet 


Kommunale 


utleieboliger 


08.09.10 16.03.11 15.06.12 Ferdigbehandlet 


Undersøkelse Sandnes 


Læringssenter 


 17.08.11 Oppf. ikke vedtatt Ferdigbehandlet 


Selskapskontroller     


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 







