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Eventuelt

Innkallingen ble godkjent uten merknader.
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Godkjenning av protokoll fra møtet 12.12.2014
FORSLAG TIL VEDTAK:

Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 12. desember 2014.
Møtebehandling
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 12.
desember 2014.
[Lagre]
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Forvaltningsrevisjonsrapport: Grøntområder og lekeplasser

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE
VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten om Lekeplasser og
grøntområder til etterretning.
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.

Møtebehandling
Forvaltningsrevisor Elin Bjerke orienterte.
Kontrollutvalget foreslo følgende tillegg til forslag til vedtak:
«Bystyret ber administrasjonen om å utarbeide og legge frem 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.»
Votering
Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt med dette tillegget.
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Vedtak
KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE
FØLGENDE VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar den framlagte rapporten om Lekeplasser og
grøntområder til etterretning.
Bystyret ber administrasjonen om å utarbeide og legge frem 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.

[Lagre]
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Kontrollutvalgets årsmelding for 2014

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner framlagt forslag til årsmelding for
kontrollutvalget i Sandnes for 2014.
Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering.

Møtebehandling

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner framlagt forslag til årsmelding for
kontrollutvalget i Sandnes for 2014.
Årsmeldingen videresendes bystyret i Sandnes til orientering.
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[Lagre]
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Statusoversikt januar 2015

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. januar 2015 til orientering.
Møtebehandling

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. januar 2015 til
orientering.
[Lagre]

Referat-/meldingssaker:

1/15

Skatteinngang desember 2014
Meldingssaken ble tatt til orientering

EVENTUELT:
Gorm E. Hognestad tok opp muligheter for korrupsjon/maktmisbruk i kommunen.
Kontrollutvalget ønsker å bli informert når det oppstår varslingssaker i kommunen som kan
ha prinsipiell betydning.

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

Nestleder av kontrollutvalget
Sekretær for kontrollutvalget

