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Sandnes, 10.03.2016
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Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
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12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00146-6
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
18.03.2016

Saknr
12/16

Protokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges fram for formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den
26. februar 2016.

SANDNES, 10.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Møteprotokoll 26.02.2016
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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13/16 Orientering fra administrasjonen kommunaldirektør by og utvikling
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00075-4
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
18.03.2016

Saknr
13/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget bestemte på forrige møte at det er ønskelig å invitere kommunale ledere for å
orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde.

Saksutredning:
Kontrollutvalget ønsket å starte med rådmannen, men rådmannen hadde ikke anledning på
dette møtet. Hun vil imidlertid ha en orientering på møtet i april.
Sekretariatet har vært i kontakt med kommunaldirektør for by- og utvikling Kristin Barvik,
som har sagt ja til å ha en orientering for kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde
på dette møtet. Hun er også utfordret til å si litt om hvilke utfordringer hun ser framover
innenfor sitt arbeidsfelt.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar direktør for by- og utvikling Kristin Barvik sin
gjennomgang til orientering.

SANDNES, 02.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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14/16 Skatteregnskap 2015 med kontrollrapport fra
skatteetaten
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00153-5
232
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
18.03.2016

Saknr
14/16

Bakgrunn
Kontrollutvalget har mottatt «Årsrapport 2015» fra skatteoppkreveren i Sandnes og
«Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sandnes kommune», fra
Skatteetaten (se vedlegg). Kontrollrapporten er sendt til bystyret med kopi til kontrollutvalget.
I tråd med uttalelse fra Skattedirektoratet i 2004, legges skatteregnskapet fram for
kontrollutvalget til orientering. Skatteoppkrever er invitert til å orientere i møtet.

Saksutredning
Skatteregnskapet for 2015 viser en samlet skatteinngang på 11 112 mill. kr. Den kommunale
andelen av skatteinntektene i 2015 var på 2 173 mill. kr. Dette er en økning fra året før på
2,9%, noe som samsvarer godt med kommunens reviderte budsjett for skatteinngang.
Kommunen har satt av 8 % av skatteinntektene til marginavsetning. Dette er midler som holdes
tilbake for å dekke utbetalingene av til gode skatt når skatteoppgjøret blir klart i påfølgende år.
I fjor var det et overskudd på marginoppgjøret på ca. 41 365 779 mill. kr.
Ved utgangen av 2015 var det restanser mot skatteytere i kommunen på i alt 211 687 189 mill.
kr. Dette er en økning fra i fjor.
Det er gjennomført arbeidsgiverkontroll hos 3,4 % av arbeidsgiverne i kommunen. Dette er
mindre enn måltallet, som er på 5% av arbeidsgiverne.
Kontrollrapporten oppsummerer de ettersyn som Skatteetaten har utført i 2015, samt gir
kommentarer til det avlagte skatteregnskapet. I kontrollrapporten konkluderer skatteetaten med
at skatteregnskapet i det alt vesentligste er i samsvar med gjeldene regelverk. Skatte-etaten har
kun kommentarer til arbeidsgiverkontrollen, da de planlagte 5% av arbeidsgiverne ikke er
kontrollert, se over.
Kontrollutvalget kan bare ta selve regnskapet til orientering. Revisjonshandlingene knytt til
dette regnskapet er en statlig oppgave. Kontrollutvalget har likevel en tilsynsrolle overfor
skatteoppkrever, og kan om ønskelig kommentere organisering av arbeidet m.v.
Kontrollutvalget har også adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede restanser og
arbeidsgiverkontroll.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar skatteregnskapet for Sandnes kommune med
kontrollrapport fra Skatteetaten for 2015 til orientering.
Saken videresendes Sandnes bystyre til orientering

SANDNES, 18.02.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Kontrollrapport Sandnes 2015 - skatteetaten
Årsrapport Sandnes 2015 - Kemneren i Sandnes
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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15/16 Oppfølging av rapport:
Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

14/00092-8
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
18.03.2016

Saknr
15/16

Bakgrunn
Bystyret behandlet i møte den 16.06.2015 forvaltningsrevisjonen «Helsestasjon/skolehelsetjeneste» og fattet følgende vedtak:
 Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten «Helsestasjon/
helsestasjonstjenester» til orientering.
 Kontrollutvalget påpeker følgende:
o kommunen bør vurdere å utføre ytterligere brukerundersøkelser for å kunne slå fast
brukertilfredshet blant brukerne av helsesøstertjenestene på skolene
o kontrollutvalget ber også kommunen om å se nærmere på en mer optimal fordeling
av ressursene mellom de enkelte skolene
 Rapporten oversendes rådmannen for oppfølging av rapportens konklusjoner og
anbefalinger.
 Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan rapporten er
fulgt opp ca. 6 mnd. etter bystyrets vedtak.
I rapporten kom revisor med følgende anbefalinger til kommunen:
1. Vi vil anbefale kommunen å vurdere hvordan samarbeidet med fylkeskommunen kan
formaliseres i sterkere grad – for at kontakten skal bli mer planmessig og mindre
personavhengig.
2. Vi vil anbefale kommunen å vurdere om man kan styrke tilbudet om Helsestasjon for
ungdom

Saksutredning
Rådmannen har nå 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.
Når det gjelder ytterligere brukerundersøkelser, peker rådmannen på at det er inngått et
samarbeid med Universitet i Tromsø om gjennomføring av brukerundersøkelse. Resultatene
herfra vil bli beskrevet i en rapport til internt bruk i kunnskapssenteret, samt publisert i
vitenskapelige artikler basert på lignende undersøkelse fra flere kommuner. Kommunen vil
bruke resultatene herfra for å forbedre tilbudet sett fra brukernes ståsted. Ut fra rådmannens
tilbakemelding kan det se ut som om denne undersøkelsen ikke er noe som vil gjentas med
jevne mellomrom, men vil være en engangsforeteelse.
Ang. ressursfordeling mellom skolene framholder rådmannen at i forbindelse med at
helsestasjonstjenesten har fått tilført nye russers i økonomiplanen, ble det først og fremst
naturlig å styrke helsesøsters tilgjengelighet på barneskolene, da mangelen på helsesøstre var
6

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

størst her. I et lengre perspektiv ser rådmannen at det er behov for å styrke helsestasjonstjenestene både på barneskolene og ungdomsskolene, samt på de videregående skolene.
For utdyping av rådmannens tilbakemelding vises det til vedlegget. Rådmannen har gitt
tilbakemelding på bystyrets vedtak.
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 opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette 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 tår rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
rapporten «Helsestasjon/skolehelsetjenesten» til orientering.
Melding om oppfølging sendes bystyret til orientering.

SANDNES, 24.07.2015
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjon av Helsestasjonstjenester
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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16/16 Bestilling av mandat for gjennomføring av
selskapskontroll i IVAR IKS
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00304-1
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
18.03.2016

Saknr
16/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget ba på sitt forrige møte om at det til dette møtet ble satt opp sak for bestilling
av selskapskontroll (evt. med forvaltningsrevisjon) i IVAR IKS.

Saksutredning:
I gjeldende Plan for selskapskontroll er en gjennomgang av IVAR IKS et prioritert område for
gjennomføring av selskapskontroll. Denne har ikke vært gjennomført.
Det har tidligere vært gjennomført en selskapskontroll m/forvaltningsrevisjon i selskapet i
2010. Ved denne gjennomgangen ble det sett nærmere på disse problemstillingene:
1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp,
blandt annet i forhold til utvikling av selskapets tjenestespekter?
2. Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper?
3. Hvordan blir selvkostreglene for tjenestene på VAR-områdene ivaretatt av
selskapet, og hvordan blir kostnadene fordelt mellom eierne/kundene?
4. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?
5. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?
Dette var en felles rapport som omfattet samtlige eiere. Den ferdige rapporten hadde disse
anbefalingene til selskapet/eierne:


Eierkommunene bør utarbeide en felles eierstrategi for selskapet. For de kommuner
som ikke har utarbeidet eierskapsmeldinger og generelle eierstrategier, anbefaler vi
at dette arbeidet prioriteres. Dette gjelder kommunene Hå, Rennesøy, Finnøy og
Kvitsøy. De samme kommunene bør også på generell basis utvikle et system for
oppfølging og en rutine for rapportering av sine selskaper.
 De kommuner som ikke har registrert sine styreverv på www.styrevervregister.no, bør
prioritere å få utført denne registreringen. Dette gjelder kommunene Sandnes, Hå,
Finnøy og Kvitsøy.

Selskapet bør tegne styreforsikring for det økonomiske ansvaret. 1
 Selskapet bør avvikle ordningen med lån til ansatte.
 Selskapet må ajourføre selvkostfondene og skille renovasjonsfondet i en selvkostdel
(husholdningsavfall) og en næringsdel (næringsavfall).
Dersom kontrollutvalget ønsker det, kan deler av disse anbefalingen følges opp på ny.
Utvalget bør også vurdere om det nå i tillegg er andre problemstillinger som er mer aktuelle.
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Etter at mandatforslag er mottatt og behandlet i kontrollutvalget, vil sekretariatet sette opp sak
om deltagelse i prosjektet i de øvrige eierkommunen, slik at kostnadene blir fordelt etter
eierdel.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes ber revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for
bestilling av selskapskontroll i IVAR IKS til neste møte, inklusiv de problemstillingene som kom fram i møtet.

SANDNES, 29.02.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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17/16 Oppsummering av møte med politiske ledere innspill til plan for forvaltningsrevisjon
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00079-8
144
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
18.03.2016

Saknr
17/16

Bakgrunn:
Den 7. mars hadde kontrollutvalget møte med politiske ledere for å få innspill til ny plan for
forvaltningsrevisjon.

Saksutredning:
Representanter fra alle inviterte partigruppene møtte. Sekretariatet har laget en oppsummering
av de vesentligste punktene som ble foreslått, se vedlegget.
Det legges ikke opp til en videre behandling av innspillene på dette møtet. Rådmannen er
invitert til å komme med sine innspill på møtet i april. Deretter vil kontrollutvalget kunne
starte arbeidet med å sammenfatte og prioritere blant de innspillene som er kommet inn.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget tar foreløpig innkomne innspill til orientering.
De mottatte forslagene vil være et grunnlag sammen med øvrige innspill når
kontrollutvalget skal prioritere nye områder for forvaltningsrevisjon i den nye Plan
for forvaltningsrevisjon.

SANDNES, 10.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Oversikt over innkomne forslag

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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18/16 Statusoversikt prosjekter og kontroller - mars
2016
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00178-7
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
18.03.2016

Saknr
18/16

Bakgrunn:
Til hvert møte i kontrollutvalget legger sekretariatet fram en oppdatert oversikt over status på
saker kontrollutvalget har bestilt. Oversikten utarbeides i samarbeid med revisor. 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.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. mars 2016 til orientering.

SANDNES, 10.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt mars 2016.pdf

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Tilbake til sakslista
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Referat-/meldingssaker:
3/16 Skatteinngang februar 2016
Tilbake til sakslista
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