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19/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00146-7
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
19/16

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18. mars 2016 legges fram for kontrollutvalget til
formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 18.03.16.

SANDNES, 22.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Møteprotokoll
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista

2

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

20/16 Uttalelse til Sandnes kommunes regnskap og
årsmelding for 2015
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00086-1
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
20/16

Bakgrunn
Kontrollutvalget skal i hht. Kommunelovens § 77 4. ledd, og kontrollutvalgsforskriften § 7
uttale seg om kommunens årsregnskap før kommunestyret godkjenner regnskapet. Uttalelsen
skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til denne før formannskapet
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.
Etter kontrollutvalgsforskriften § 8 skal også kontrollutvalget påse at revisors merknader i
forhold til regnskapet blir fulgt opp.

Saksutredning:
Årsregnskapet for 2015 er gjort opp med et netto driftsresultat for bykassen på 149,6 mill. kr
og et regnskapsmessig mindreforbruk på 58,4 mill. kr. Det gode resultatet skyldes i stor grad
for mye avsatt til pensjon og høyere rammetilskudd enn budsjettert. Netto driftsresultat utgjør
3,1 %av kommunens driftsinntekter. Tilsvarende tall for året før var 123,2 mill. kr og 2,7 %.
Kommunen og de kommunale foretakene gikk samlet med et mindreforbruk på 65,5 mill. kr.
Årsregnskap/årsmelding for de kommunale foretakene behandles som egen sak i
kontrollutvalget, men vil være en del av en samlet sak til bystyret når regnskap/årsmelding for
2015 skal behandles.

Revisjonsberetning og øvrige merknader fra revisjonen.
Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat til bystyret fra
Rogaland Revisjon IKS, se vedlegg.
Det er avgitt normal revisjonsberetning uten spesielle presiseringer eller forbehold. Revisor
har også utarbeidet et årsoppgjørsnotat til bystyret. Dette notatet danner grunnlaget for evt.
oppfølging fra kontrollvalget i henhold til § 8 som nevnt innledningsvis. Samlet sett har
revisor funnet svært få områder der det finnes vesentlige feil. Det poengteres likevel visse
forbedringsområder, bl.a.:




Det er til dels store budsjettavvik på enkelte poster i investeringsregnskapet
Revisor har avdekket svikt i rutiner for behandling av taushetserklæringer og
politiattester når det gjelder barnehagene. Revisor poengterer at de ikke har belegg for
å si om årsaken til svikten er å finne i barnehagene eller i dokumentsenteret.
Når det gjelder reiseutgifter som ikke går via lønnssystemet, for eksempel fakturaer fra
kredittkortselskap o.l., gjør revisor oppmerksom på at det er fremdeles er formelle
mangler ved dokumentasjonen idet bokføringsforskriftens krav til angivelse av reisens
formål ikke framgår av alle bilagene.
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Revisor påpeker at når det gjelder offentlige anskaffelser har man også i år funnet
manglende dokumentasjon av konkurranse (protokollføring). Det gjelder for fire av de
undersøkte tilfellene, mens det var seks i fjor, slik at dette likevel er en forbedring.
Kommunen har likevel ennå litt igjen før innkjøp mellom kr l00 000 og kr 500 000
fullt ut gjennomføres i samsvar med regelverket.
Når det gjelder selvkostområdet hadde både vann- og avløp og renovasjonsområdet
et underskudd også i 2015. Oppmåling gikk også med underskudd, mens plan- og
byggesaker endte med overskudd. Det kan derfor være grunn til å vurdere
gebyrsatsene framover på de områdene som går med underskudd.

Revisor konkluderer med at de ikke har avdekket forhold som kontrollutvalget plikter å følge
opp. Kontrollutvalget kan likevel knytte kommentarer til forhold i det framlagte årsoppgjørsnotatet dersom de ønsker det. Dersom kontrollutvalget ikke ønsker en ytterligere oppfølging
må siste setning i forslag til vedtak strykes.
Administrasjonen vil orientere om saken på kontrollutvalgets møte.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes har ingen kommentarer til det framlagte
årsregnskapet for 2015 ut over det som går frem av revisors årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning.
Kontrollutvalget vi følge opp utvalgte merknader i revisors årsoppgjørsnotat
høsten 2016.

SANDNES, 22.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Revisjonsberetning Sandnes kommune
Årsoppgjørsnotat Sandnes
Link til regnskap og årsmelding 2015
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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21/16 Uttalelse til årsregnskapet 2015 - kommunale
foretak
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00313-6
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
21/16

Bakgrunn:
Sekretariatet har bedt om å få tilsendt årsrapport og regnskap med revisjonsberetning for 2015
for de kommunale foretakene i Sandnes:
 Sandnes Parkering KF
 Sandnes Kunst- og kulturhus KF
 Sandnes Havn KF
 Sandnes Tomteselskap KF
 Sandnes Eiendomsselskap KF
Rogaland Revisjon IKS har også oversendt årsoppgjørsnotat 2015 for foretakene.

Saksutredning:
Nedenfor følger en kort oversikt over hovedtendenser i selskapenes regnskap for 2015 samt evt.
kommentarer fra revisor.
Sandnes Parkering KF:
Regnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 3 177 764 og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 2 245 918. Styret har vedtatt at overskuddet skal overføres
disposisjonsfond.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor kommenterer i revisjonsberetningen at
investeringer ikke er budsjettert.
Revisor har heller ingen vesentlige kommentarer i årsoppgjørsnotatet ut over kommentarer om at
enkelte av selskapets restanser er svært gamle. I tillegg stiller revisor spørsmålstegn ved at det er
budsjettert med utbytte fra datterselskap over flere år, uten at slik utdeling er realisert.

Sandnes Havn KF
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et netto driftsresultat på kr 7 153 890 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 053 890. Overskuddet er vedtatt overført til disposisjonsfond.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen vesentlige merknader i
årsoppgjørsnotatet bortsett fra en merknad om at havnens datterselskap, Sandnes havneterminal
AS, heller ikke har avlagt årsregnskap for 2015.
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Sandnes kunst og kulturhus KF
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto et netto driftsresultat på kr 3 149 832.- og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 296 124,-. Styret har vedtatt at mindreforbruket,
etter dekning av merforbruk i 2014, kr. 212 131,-, overføres til bundne driftsfond sponsormidler, og at udisponerte investeringsmidler, kr. 162 582,- overføres til 2016.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at
årsregnskapet er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har ingen kommentarer til
foretakets særbudsjett og årsberetning ut over at det gjøres oppmerksom på den usikkerheten
som er knyttet til krav på merverdiavgiftskompensasjon for utgifter til kulturaktiviteter, som
for 2015 dreier seg om en inntektsføring på kr l 150 789. Det vises for øvrig til omtale i
årsmeldingen.
Sandnes tomteselskap KF
Driftsregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 57 347 070,-. Inkludert i overskuddet er
gevinst ved salg av aksjer på 16,8 mill. kr. Selskapet er solid med en egenkapitalfinansiering
på 56%. Av den totale gjelden på ca. 363 mill. kr, utgjør ansvarlig lån til Sandnes kommune
113 mill. kr og langsiktig lån til Sandnes havn KF l 06 mill. kr. Begge disse lånene betjenes
i samsvar med avtaler. Overskuddet er disponert til annen egenkapital.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets
særbudsjett og årsberetning.
Sandnes Eiendomsselskap KF
Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på minus kr 3 986 159 og et
regnskapsmessig merforbruk på det samme beløpet.
Sandnes eiendomsselskap KF ble stiftet med en negativ egenkapital per 1.1.2014 på 3,2 mill.
kr, som ved utgangen av 2014 hadde økt til 34,2 mill. kr. I 2015 har Sandnes kommune konvertert
33,9 mill. kr av det ansvarlige lånet i eiendomsselskapet til kapitalinnskudd. Dette har
medført at foretakets egenkapital nå er positiv. I tillegg er det gjennomført en ytterligere
overføring av investeringsprosjekter i størrelsesorden ca. 500 mill. kr.

Revisor kommenterer også i årsoppgjørsnotatet at Eiendomsselskapet har innført en annen
praksis for føring av utgifter i investeringsregnskapet enn det kommunen tradisjonelt har
gjort. Dette fører ifølge revisor bl.a. til at en i starten frigjør driftsmidler som for eksempel
kan brukes på økt vedlikehold. Utgiftene skyves ut i tid, og belastes kommende
generasjoner i større grad enn tilfellet er i dag. Selv om revisor påpeker at det er et visst
slingringsmonn innenfor regelverket, burde en etter revisors vurdering tilstrebe en ensartet
regnskapspraksis for kommunen og de kommunale foretakene. Det vises ellers til note l i
regnskapet for nærmere omtale.
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning for 2015, og er av den oppfatning at årsregnskapet
er gitt i samsvar med lover og forskrifter. Revisor har heller ingen kommentarer til foretakets
særbudsjett og årsberetning.
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Oppsummering:
For nærmere omtale av de kommunale foretakene vises det til foretakenes vedlagte regnskaper
og årsmeldinger, samt til omtale i Sandnes kommunes årsmelding (link). Revisor har ikke
bemerket funn som tilsier at kontrollutvalget plikter å følge opp punkter for noen av foretakene
i 2015. Kontrollutvalget står likevel fritt til å bestemme om det er punkter som en ønsker å følge
opp.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Ut over det som fremgår av revisors årsoppgjørsnotater og
revisjonsberetninger har kontrollutvalget i Sandnes ingen merknader til
årsmelding og årsregnskap for 2015 for de kommunale foretakene i
Sandnes:
 Sandnes Parkering KF
 Sandnes Kulturhus KF
 Sandnes Havn KF
 Sandnes Tomteselskap KF
 Sandnes Eiendomsselskap KF

SANDNES, 22.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Sandnes kommunale havn KF
Sandnes kulturhus KF
Sandnes Parkering KF
Sandnes Tomteselskap KF
Sandnes Eiendomsselskap KF
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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22/16 Orientering fra administrasjonen - rådmannen
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00075-3
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
22/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har vedtatt å invitere kommunale ledere for å orientere om sitt arbeids- og
ansvarsområde.

Saksutredning:
Kontrollutvalget ønsket å starte med rådmannen, men rådmannen hadde ikke anledning til det
på forrige møte. Hun vil imidlertid ha en orientering om sitt arbeid på dette møtet.
Kontrollutvalget ser gjerne at det også orienteres om sterke og svake sider ved kommunen,
inklusiv hvilke utfordringer Sandnes kommune står overfor.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens gjennomgang til orientering.

SANDNES, 29.02.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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23/16 Innspill fra rådmannen/administrasjonen til ny
Plan for forvaltningsrevisjon.
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00079-11
144
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
23/16

Bakgrunn:
I forbindelse med utarbeiding av ny Plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget be om
innspill til aktuelle områder både fra politikerne og fra administrasjonen i Sandnes kommune.
Kontrollutvalget avholdt møte med politikerne den 7. mars 2016.

Saksutredning:
Rådmannen er invitert til å komme med innspill fra administrasjonen til dette møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar rådmannens innspill til aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon i ny Plan for forvaltningsrevisjon til orientering.

SANDNES, 29.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

Til sakslista
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24/16 Forvaltningsrevisjon vedr. overgang fra
grunnskole til videregående skole
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

15/00007-5
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
24/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget bestilte denne rapporten på møte i april 2015. Formålet med rapporten har
vært å «vurdere hvordan Sandnes kommune sikrer betryggende overganger mellom
ungdomsskole og videregående skole, spesielt med tanke på å forebygge frafall i
videregående opplæring.»
Ut fra dette formålet vedtok kontrollutvalget å se nærmere på disse problemstillingene:
 Hvilke planer og retningslinjer har kommunen for overgangen mellom ungdomsskole
og videregående skole, og hvordan fungerer disse?
 Hvordan forberedes overgangen for elever med svakt karaktergrunnlag fra
ungdomsskolen?
o Hvilke tiltak iverksettes?
o Til hvilket tidspunkt?
o Hvem har ansvaret?
 Hvordan sikres overgangen for elever med særskilte behov, herunder
o Hvilken dokumentasjon følger elevene fra grunnskole til videregående skole?
 Hvordan er samarbeidet mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune med
tanke på elevenes overgang til videregående skole?
 Hvordan arbeider den enkelte skole med å sikre god yrkesrådgivning overfor elevene
på ungdomstrinnet?
 Hvilke forbedringsområder finnes?

Saksutredning:
Revisor har ved utarbeiding av rapporten gjennomført intervjuer både i grupper og
individuelt. I tillegg er det gjennomført dokumentgransking og analyse av statistikk.
Hovedfunn fra rapporten:
Ungdomskolene i Sandnes synes å være i en positiv utvikling, og oppnår forbedringer på en
rekke områder.
Ungdomsskolene har gode og omfattende rutiner for å sikre overgangen mellom
ungdomsskolen og videregående. Arbeidet synes å være godt organisert.
Så langt revisor kan se gjør rådgiverne en god jobb med veiledningen av elevene.
Alle skolene har planer for faget utdanningsvalg, men det varierer hvordan skolene har
organisert faget med tanke på hvem som underviser i faget, om faget er timeplanlagt og
hvor mange dager som benyttes til arbeidslivspraksis.
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Sandnes kommune har en avtale med fylkeskommunen om hospitering på videregående totalt
to dager, men hospiteringsperioden foregår over en periode på fire uker, noe som skaper uro i
undervisningssituasjonen.
Ikke alle elever får hospitere der de ønsker og noen har opplevd at hospitering og
arbeidspraksis har kommet på samme dag.
Det har vært en økning i antall elever i fra Sandnes som søker seg inn på
videregående opplæring.
Grunnskolepoengene til elevene i fra Sandnes har økt, men det sier ikke noe om den faglige
utviklingen til den enkelte elev i ungdomsskolen.
En gjennomgang av karakterstatistikk for tre fag på skolene Øygard ungdomsskole, Riska
ungdomsskole og Giske ungdomsskole, viser at flere elever går ned enn opp i karakter fra
jul 8. trinn til jul 10. trinn i fagene engelsk og matematikk. Spesielt i matematikk er det
mange elever som går ned.
Det er ulikt hvilke tiltak skolene setter i verk for å ivareta svake elever som ikke har
spesialundervisning.
Noen uker har elevene mange vurderinger (prøver, innleveringer, fremføringer). Dette kan
være stressende og gi dårligere resultater (karakterer).
Noen skoler skårer lavt på praktisk opplæring.
Revisor går ellers i rapporten gjennom kontrollutvalgets problemstillinger. Disse er kort
oppsummert i rapportens kap. 3 og mer utdypet i rapporten forøvrig. Sekretariatet vil spesielt
trekke fram revisors påpekning av forbedringsområder, jfr. siste problemstilling i bestillingen.
Revisor konkluderer her med følgende:
Selv om ungdomsskolene i Sandnes er i en positiv utvikling, har ungdomsskolen
forbedringsområder:
 Hospiteringen foregår over en to ukers periode, noe som skaper uro i
undervisningen.
 Noen av elevene får ikke god nok informasjon om utdanningsprogram i forkant
av hospiteringen og ikke alle får hospitere på ønsket utdanningsprogram
 Faget utdanningsvalg undervises på noen av skolene av lærere som ikke har
rådgivningskompetanse. Dette er ikke et formelt krav, men kunne vært en fordel.
 Elevene har i noen uker mange vurderingssituasjoner, og elevene synes ikke lærerne
samarbeider godt nok om dette.
 Ungdomsskolene kan bli bedre på underveisvurdering (vurdering for læring)
og å gjøre undervisningen mer praktisk rettet.
 Det er rom for forbedringer i matematikkundervisningen, da flere elever går
ned i karakter enn opp.
Samlet sett kommer revisor med anbefaling om at kommunen bør:
 prøve å få redusert antall uker hospiteringen på videregående skole foregår
over.
 sørge for at elevene har fått god informasjon om utdanningsprogram før de skal
velge hospiteringsplass, og at det sikres at alle elever får hospitere på ønskede
utdanningsprogrammer.
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 sikre at faget utdanningsvalg undervises av lærere som har utdannings- og
yrkesrådgivningskompetanse.
 sikre at elevene ikke får en opphoping av vurderingssituasjoner enkelte uker,
gjennom bedre samarbeid mellom lærerne.
 bli bedre på underveisvurdering (vurdering for læring) og å gjøre undervisningen mer
praktisk rettet.
 ha økt fokus på den enkelte elevs faglige utvikling.
 iverksette tiltak for å oppnå bedre resultater i matematikk og i eventuelle andre
fag, der karakterutviklingen går i negativ retning.
Rådmannen skal i tråd med forskrift alltid få anledning til å uttale seg om gjennomført
forvaltningsrevisjon. Rådmannen uttaler at noen av forbedringsområdene rapporten peker må
løses på overordnet kommunalt nivå, andre utfordringer må løses på den enkelte skole.
Rådmannen vil følge opp rapporten på flere måter, og peker på noen av disse. Det vises til
rapportens s. 7-8 for samlet tilbakemelding.
Kontrollutvalget innstiller direkte til bystyret i sak vedr. gjennomført forvaltningsrevisjon.

FORSLAG TIL VEDTAK:




Bystyret i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten knyttet til
overgang fra grunnskole til videregående skole til etterretning.
Rapporten oversendes rådmannen, som bes om å vurdere nærmere rapportens
konklusjoner og anbefalinger.
Rådmannen gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget ca. 6 måneder etter
bystyrets behandling om hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp.

SANDNES, 13.04.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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25/16 Mandatforslag for gjennomføring av
selskapskontroll i IVAR IKS
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00304-2
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
25/16

Bakgrunn:
Kontrollutvalget ba på sitt forrige møte revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for
gjennomføring av selskapskontroll i IVAR IKS til dette møtet.

Saksutredning:
Revisor foreslår i det vedlagte utkastet til prosjektmandat at formålet med prosjektet skal
være å gjennomføre kontroll med forvaltningen av eierinteressene i IVAR IKS
(eierskapskontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling
(forvaltningsrevisjon).
Revisor foreslår å se nærmere på disse problemstillingene:
-

-

Er det en tilfredsstillende styring av selskapet?
Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene?
Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper?
Hvilke risikovurderinger blir gjort før større investeringer og deltagelse i andre selskaper?
Blir selvkostreglene for tjenestene ivaretatt av selskapet?
Er det et tilfredsstillende skille mellom selvkostdelen og næringsdelen?
Hvordan følger selskapet opp datterselskaper og tilknyttede selskaper?1
• Eieroppfølgingen
• Risikovurderinger
• Samhandlingen (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)
Hvordan praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser2 og offentlighet?
Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?
Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?

Slik prosjektmandatet nå foreligger er det kostnadsregnet til totalt 550 timer. Dersom alle
eierkommunene deltar i prosjektet, vil Sandnes kommunes del av prosjektet være på 102
timer.
VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i
IVAR IKS i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de
eventuelle presiseringer som kom fram i møtet.
Sekretariatet legger prosjektmandatet fram for kontrollutvalget i de øvrige
eierkommunene.
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Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

SANDNES, 22.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
IVAR IKS (mandat utkast).docx

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
22.04.2016

Saknr
26/16

Bakgrunn:
Sekretariatet legger til hvert møte i kontrollutvalget 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
vedlegget.

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. april 2016 til orientering.

SANDNES, 22.03.2016
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt april 2016
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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Referat/meldingssaker:
Skatteinngang mars 2016

