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Innkallingen ble godkjent uten merknader.

7/16

Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.01.2016

VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 22. januar 2016.
Møtebehandling
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 22. januar
2016.
[Lagre]

8/16

Presentasjon av overordnet analyse

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av den overordnede analysen til
orientering.
Møtebehandling
Senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg orienterte
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang av den overordnede
analysen til orientering.
[Lagre]
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9/16

Rapport forvaltningsrevisjon: Energi- og økonomieffektivisering

KONTROLLUTVALGET INNSTILLER TIL BYSTYRET Å FATTE FØLGENDE
VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Energi- og
økonomieffektivisering» til orientering.
Rapporten videresendes rådmannen for 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 Rune Eskeland orienterte.
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Bystyret i Sandnes tar forvaltningsrevisjonen «Energi- og
økonomieffektivisering» til orientering.
Rapporten videresendes rådmannen for 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]

10/16

Orientering fra administrasjonen - plan for invitasjon av kommunale
ledere

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes vil invitere kommunale ledere til møtene
framover for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde.
Rådmannen inviteres til møtet den 18. mars 2016.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere andre på lista dersom den som står
for tur ikke har anledning til å møte.
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Møtebehandling

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget i Sandnes vil invitere kommunale ledere til møtene
framover for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og
ansvarsområde. Rådmannen inviteres til møtet den 18. mars 2016.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere andre på lista dersom den som står
for tur ikke har anledning til å møte.
[Lagre]

11/16

Statusoversikt prosjekter og kontroller pr. februar 2016

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. februar 2016 til orientering.
Møtebehandling
Revisor orienterte.
Det ble påpekt at det er ønskelig å sette opp sak til neste møte ang.
bestilling av mandat for selskapskontroll i IVAR IKS.
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. februar 2016 til
orientering.
[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSAKER
2/16

Skatteinngang januar 2016
Referatsaken ble tatt til orientering
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EVENTUELT

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

Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretær for kontrollutvalget
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