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Innkallingen ble godkjent uten merknader.  
 
 
 
45/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 28. august 2015. 
 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget påpekte at det var protokoll fra møtet i juni som var sendt 
ut. Rett protokoll ble vist kontrollutvalget på skjerm. Kontrollutvalget ba 
sekretariatet rette opp påviste feil/unøyaktigheter før leder signerer 
protokollen. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknader 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 28.  
august 2015 med de merknader som kom fram. 
 

[Lagre]  
 
 
 
46/15 Oppfølging av revisors merknader knyttet til årsregnskapet for 2014  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av 
utvalgte merknader fra revisor i årsoppgjørsnotatet knyttet til regnskapet for 2014 
til orientering. 

 

Møtebehandling 
Regnskapssjef Odd Fosså orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens tilbakemelding på oppfølging av 
utvalgte merknader fra revisor i årsoppgjørsnotatet knyttet til regnskapet for 2014 
til orientering. 

 
[Lagre]  
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47/15 Rapport forvaltningsrevisjon: Brukere med behov for sammensatte 
tjenester 

 
KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE 

VEDTAK: 
 

Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Brukere med sammensatte 
tjenester» til orientering. 
 
Rapporten videresendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 
 
Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan 
rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 

 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Frode Göthesen orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE 
FØLGENDE VEDTAK: 

 
Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Brukere med sammensatte 
tjenester» til orientering. 
 
Rapporten videresendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. 
 
Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan 
rapporten er fulgt opp innen ca. 6 måneder etter bystyrets vedtak. 

 
[Lagre]  
 
 
 
48/15 Oppfølging av selskapskontroll: Eierskapsforvaltning 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
rapporten «Eierskapsforvaltning» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 

 
Møtebehandling 
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Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging 
av rapporten «Eierskapsforvaltning» til orientering. 
 
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering. 
 

[Lagre]  
 
 
 
49/15 Statusoversikt pr. september 2015 - kontrollutvalgets saker 
 

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

Møtebehandling 
Revisor orienterte. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. september 2015 til  
orientering. 
 

[Lagre]  
 
 
Referat-/meldingssaker: 

11/15 Skatteinngang august 2015 
Meldingssaken ble tatt til orientering. 
 
 
EVENTUELT 
Kontrollutvalget diskuterte avslutningslunsj for avtroppende kontrollutvalg, der 
utvalget ble enige om onsdag den 7. oktober kl. 12.00. 
 
 
 
Underskrifter 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar 
med det som ble vedtatt på møtet 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 


