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22/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 28. april
2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00146-28
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
02.06.2017

Saknr
22/17

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 28. april 2017 legges fram til formell godkjenning.

FORSALG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes godkjenner protokollen fra møtet den 28.04.17.

SANDNES, 23.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Protokoll 28.04.17
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Sakslista
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23/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Sosiale tjenester"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00365-4
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
02.06.2017

Saknr
23/17

Bakgrunn:
Kontrollutvalget i Sandnes bestilte denne rapporten på møtet den 18. november 2016, i tråd
med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon.
Formålet med prosjektet har vært å vurdere hvordan NAV Sandnes arbeider for å redusere
antallet sosialhjelpsmottakere i kommunen, og da særlig unge stønadsmottakere.
Med bakgrunn i dette formålet, vedtok kontrollutvalget å se nærmere på disse problemstillingene:
 Hvordan er arbeidet overfor sosialhjelpsmottakere styrt og organisert, og hvordan fungerer
dette?
 Hvilke mål knyttet til sosialhjelp er satt for NAV-kontoret og hvordan har måloppnåelsen
vært?
 Hvilke rapporteringsrutiner knyttet til sosialhjelp har kontoret?
 I hvilken grad bidrar eksisterende tiltak til at flere mottakere, spesielt innenfor de yngste
aldersgruppene, kommer i arbeid og aktivitet?
 Hvordan fungerer samarbeidet mellom NAV og andre aktuelle instanser?

Saksutredning:
Kort oppsummert har revisor gjort disse funnene ved sin gjennomgang (det vises til rapporten
for fullstendige og utfyllende opplysninger):
Hva angår måloppnåelse og mål fra NAV-kontoret, peker revisor på at til tross for at NAV
Sandnes har satt i verk flere tiltak rettet mot ungdom, ser revisor at antallet sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år øker. Konjunkturnedgangen vi er vitne til gjør det
vanskelig for ungdom uten utdanning og arbeidserfaring å få innpass på arbeidsmarkedet. Et
mål er at sosialhjelpsmottakere i alderen 18-25 år ikke skal overstige 4,5 måneder. Revisor
peker her på at foreløpige/ureviderte tall fra KOSTRA viser at dette overordnede målet ikke
er nådd. Sammenlignet med snittet i ASSS-kommunene, har unge sosialhjelpsmottakere i
Sandnes en betydelig lengre stønadslengde.
En gjennomgang av tiltakene viser at selv om det er mange tiltak for denne gruppen og noen
har nådd sine mål, gjelder ikke det alle. Revisor påpeker også at en nå ser en liten nedgang i
stønadslengden i Sandnes sammenlignet med 2015. Dersom denne reduksjonen fortsetter i
2017, peker dette i retning av at NAV-kontorets tiltak har god effekt, og at de bidrar til at
flere kommer i arbeid og aktivitet.
Når det gjelder rapporteringsrutiner, rapporterer NAV Sandnes til rådmannsnivå i
kommunen, blant annet gjennom BARM, tertialrapport og resultatvurdering, og til Arbeidsog velferdsdirektoratet, via NAV Rogaland.
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NAV Sandnes samarbeider med en rekke ulike instanser, deriblant fylkeskommunens
oppfølgingstjeneste, der ungdommene får tilbud om arbeidsrettede tiltak i regi av NAV,
eventuelt i kombinasjon med opplæring fra fylkeskommunen. I tillegg er Mestringsenheten
og barneverntjenesten i kommunen også sentrale samarbeidspartnere. Alle samarbeidspartnerne sier seg fornøyd med samarbeidet.
Revisor kommer med disse anbefalingene til kommunen:


Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere behovet for å styrke brukermedvirkningen, ved å revitalisere brukerutvalget og gjennomføre brukerundersøkelse.



Vi anbefaler Sandnes kommune å analysere hvorfor antall sosialhjelpsmottakere i
aldersgruppen 18 – 24 år har økt så sterkt de siste årene, for om mulig å finne
årsakssammenhenger som kan peke fram mot aktuelle tiltak.



Vi anbefaler Sandnes kommune å vurdere flere tiltak for å redusere stønadslengden
blant unge sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år.

Rapporten er forelagt rådmannen for uttale. Rådmannen går her gjennom både hvilke tiltak
kommunen planlegger framover når det gjelder de enkelte anbefalingspunktene i rapporten.
Se rapportens side 8 for rådmannens samlede kommentarer.
Kontrollutvalget har ansvar for å se til at bystyrets vedtak knyttet til gjennomført forvaltningsrevisjon følges opp av rådmannen. Sekretariatet vil derfor be om tilbakemelding på hvordan
rapporten er fulgt opp ca. 6 måneder etter at den er behandlet av bystyret. Sak om oppfølging
legges fram for kontrollutvalget før den videresendes bystyret.
I medhold av forskrift om kontrollutvalg § 22 fremmer kontrollutvalget sin innstilling direkte
til bystyret i denne type saker.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten
«Sosiale tjenester» til orientering. Rapporten oversendes rådmannen for videre
oppfølging av bystyrets vedtak.
I tråd med Forskrift om kontrollutvalg § 12 gis det tilbakemelding til bystyret via
kontrollutvalget om ca. 6 måneder på hvordan rådmannen har fulgt opp bystyrets
vedtak.

SANDNES, 23.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon Sosiale tjenester
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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24/17 Bestilling av selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning IKS
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

17/00034-1
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
02.06.2017

Saknr
24/17

Bakgrunn:
Kontrollutvalget i Klepp har vedtatt det vedlagte utkastet til prosjektmandat for
gjennomføring av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning
IKS. Prosjektet er prioritert i gjeldende Plan for selskapskontroll. Det er fattet vedtak om at
det er en forutsetning for gjennomføring at alle eierkommunene deltar.

Saksutgreiing:
Revisor har i utkast til prosjektmandat foreslått at formålet med prosjektet skal være å
undersøke og vurdere om selskapet har etablert systemer og rutiner for å sikre at selskapet
driver i samsvar med eierstrategi, vedtekter og aktuelt regelverk, samt har etablert en
organisering som sikrer god og effektiv drift. Følgende overordna problemstillinger vil bli
undersøkt:
1. Hvordan er eieroppfølgingen av selskapet organisert og gjennomført?
2. I hvilken grad følger selskapet opp krav i eierstrategien og ev. andre sentrale krav
som eierne har satt for selskapet?
3. Har selskapet etablert et tilfredsstillende system for internkontroll som omfatter:
a. Kontrollmiljø (etikk, organisering, ledelse, ansvarsdeling, samhandling,
arbeidsmiljø)
b. Risikovurderinger (mål, risikovurderinger og risikoreduserende tiltak)
c. Kontrollaktiviteter (systemer og rutiner for kritiske prosesser samt avvikssystem)
d. Kommunikasjon og informasjon i virksomheten
e. Ledelsens oppfølging (oppfølging av driften i selskapet)
4. I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende system og rutiner for å sikre at selskapet
opptrer i samsvar med krav til beredskapsmessig organisering og dimensjonering,
samt oppfølging av eventuelle avvik?
5. Er det etablert system og rutiner som sikrer at selskapet opptrer i samsvar med krav til
offentlige anskaffelser, og blir anskaffelser gjennomført i samsvar med regelverket?
6.

I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift
og god økonomistyring? Følgende punkter vil være aktuelle å se nærmere på:
a. Fullmakts- og delegeringsreglement
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b. Regnskaps- og økonomirutiner (inkludert rapportering til eierkommunene)
c. Praktisering av sjølkost for feiing
d. Praksis knyttet til særaldersgrenser – er tiltak fra tidligere kontroll satt i verk?
e. Rutiner for salg av tjenester til andre enn eierkommuner (t.d. skjenkekontroll)
f. Gjennomføring av benchmarking og effektiviseringstiltak i selskapet
7. Er samhandlingen med datterselskapet i samsvar med regelverk som regulerer
transaksjoner og avtaler mellom nærstående parter?
Prosjektet vil bli gjennomført ved bruk av dokumentanalyse og intervju. I tillegg vil det blir
gjennomført en stikkprøvekontroll av gjennomførte anskaffelser.
Rogaland Brann og Redning IKS er eid av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp,
Time, Gjesdal; Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Totalt timeforbruk på 450 timer er
fordelt på eierne i forhold til eierdel. Sandnes sin del av timeforbruket blir da på 96 timer.
En forutsetning for gjennomføring av prosjektet slik det foreligger, er at andre eierkommuner
også fatter vedtak om å delta.
Ved behandling i Klepp ble det presisert overfor revisor at det var viktig at det også ble sett
nærmere på informasjonsflyten mellom selskapet og styret/varamedlemmer, samt at det ble
gjort en vurdering av selskapets drift sett opp mot lovkrav.
Kontrollutvalget i Sandnes har i 2017 ikke midler til å delta i dette prosjektet. Da det er en
forutsetning for gjennomføring at alle eierkommunene deltar, er det sendt en forespørsel om
ekstra midler til Sandnes kommune.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i
Rogaland Brann og Redning IKS i samarbeid med øvrige eierkommuner og i tråd
med det utkastet til prosjektmandat som foreligger.
Det søkes Sandnes kommune om ekstra midler for å kunne gjennomføre prosjektet i
samarbeid med øvrige eierkommuner.

SANDNES, 23.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Prosjektplan - selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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25/17 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i IVAR
IKS
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00304-7
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
02.06.2017

Saknr
25/17

Bakgrunn:
Kontrollutvalget i Sandnes vedtok i september 2016 å slutte seg til selskapskontroll i IVAR
IKS. Selskapskontrollen er vedtatt av alle eierkommunene.

Saksutredning:
Revisor har i den endelige rapporten justert både formål og problemstillinger i
forhold til det vedtatte mandatet, men innholdet er det samme. Vedtatt formål med
prosjektet var å gjennomføre kontroll med forvaltningen av eierinteressene i IVAR IKS
(eierskaps-kontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling
(forvaltningsrevisjon). I rapporten skriver revisor at formålet har vært både en ordinær
kontroll med styringen og oppfølgingen av selskapet, samt en analyse av utvalgte forhold
knyttet til selskapets drift og utvikling. Innholdet er likevel stort sett det samme.
Etter behandling i kontrollutvalgene til alle eierkommunene, skal følgende problemstillinger
besvares:
1. Er det en tilfredsstillende styring av selskapet?
2. Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene?
3. Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper?
4. Hvilke risikovurderinger blir gjort før større investeringer og deltakelse i andre selskaper?
5. Blir selvkostreglene for tjenestene ivaretatt av selskapet?
6. Er det et tilfredsstillende skille mellom selvkostdelen og næringsdelen?
7. Hvordan praktiserer selskapet lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet?
8. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern?
9. Hvordan følger selskapet opp datterselskap og tilknytte selskaper?
a. Eieroppfølgingen
b. Samhandlinga (avtaler og transaksjoner mellom nærstående parter)
10. Følger selskapet opp eierstrategien til eierkommunene?
11. Hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp?
Rapporten er nå klar for behandling i kontrollutvalget med innstilling til bystyret.
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Rapporten bygger på informasjon fra selskapets styre og administrasjon/ledelse og fra eierne
(representantskapet). I tillegg kommer direkte kontroller, dokumentgransking og informasjon
fra andre. Det henvises til vedlagt dokumentliste s.79 i rapporten.
Kort oppsummert om de enkelte punktene:
1. og 2: Revisor peker på at når det gjelder styring av selskapet bør alle kommunene ha
en felles og entydig eierstrategi overfor selskapet.
Revisor finner ellers selskapets styring av IVAR stort sett tilfredsstillende. Det er
imidlertid ikke foretatt skriftlig egenvurdering, selv om styret ved gjennomført
kontroll nå var i gang med dette.
Revisor har derfor flere anbefalinger under dette punktet (anbefaling 1,2 og 3).
3. Når det gjelder selskapets kostnadseffektivitet, synes ifølge revisor IVAR å ha
tilfredsstillende beredskap på tjenestene. Det vises til tidligere kontroller fra
Mattilsynet og NVE, der påviste avvik fra NVE nå er rettet opp. Revisor har ingen
anbefaling på dette punktet.
Her poengterer revisor at i sammenligning med andre VAR selskaper hadde IVAR i
2015 nest lavest selvkost både for vann og avløp. Revisor presiserer at denne
sammenligningen er preget av at IVAR er et større selskap og dermed har flere å
fordele kostnadene på. Samtidig har IVAR også flere anlegg å drifte.
Revisor har ingen anbefalinger under dette punktet.
4. Når det gjelder risikovurderinger er det etablert et bevisst forhold til risiko på
eiernivået. Det er ved revisors gjennomgang av enkeltinvesteringer ikke avdekket
beslutninger som er i strid med selskapsavtalen/eiernes vedtak. Revisors gjennomgang
viser heller ikke at det er fattet vedtak som avviker fra eiernes målsatte risiko. Revisor
har ingen anbefalinger til dette punktet.
5. og 6. Revisor finner selvkostdelen og næringsdelen funksjonell og at den er
regnskapsmessig skilt i to selskaper. Det er heller ingen anbefalinger knyttet til disse
punktene.
7. Selskapets praktisering av lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet
synes tilfredsstillende. Det er utarbeidet en anskaffelsesstrategi med organisering av
roller og hvordan en praktisk gjennomfører regelverket om offentlige anskaffelser. Når
det gjelder offentlighet ligger det mye informasjon om selskapets virksomhet og
tjeneste på IVAR sine nettsider. Revisor oppfordrer til også å ta med kommunenes
eierstrategi her, men har ingen konkrete anbefalinger til dette punktet.
8. Håndteringen av etikk, arbeidsmiljø og miljøvern. Selskapet sine habilitetsrutiner
ses på som tilfredsstillende. En finner kun styreleder, som også er ordfører i en
eierkommune, registrert i KS sitt styrevervregister. Revisor peker på at en registrering
her vil øke bevisstheten om de ulike rollene en kan ha som politiker, og vil anbefale at
dette blir gjort for alle styremedlemmene (anbefaling 4).
Selskapet synes og å dekke de kravene som stilles i lovreglene som gjeld
arbeidsmiljø og miljøvern. IVAR sitt HMS-system er en del av selskapets
kvalitetssystem, der IVAR er ISO-sertifisert.
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9. Selskapet følger opp datterselskaper og tilknyttede selskaper gjennom styresaker i
datterselskapet. Det er jevnlig oppfølging av IVAR Næring AS, mens andre
tilknyttede selskaper følges opp etter avleverte årsberetninger og regnskap.
IVAR har gjennomgående styrepresentasjon i mor – og datterselskap, noe som i
utgangspunktet er uheldig av habilitetsgrunner. Det er imidlertid bare mindre
transaksjoner og ingen anbud mellom selskapene. I følge aksjeloven §§ og 3-8 og 3-9
skal prisene som settes på konserninterne transaksjoner være i samsvar med det to
uavhengige parter ville ha avtalt i sammenlignbare situasjoner. Revisor peker på at
deres funn indikerer at dette hensynet («armlengdes avstand») er tilfredsstillende
ivaretatt i selskapets samhandling med datterselskap og tilknyttede selskaper. Revisor
har ingen anbefalinger knyttet til dette punktet.
10. Revisor mener at gjennomgangen viser at selskapet følger opp kommunenes
eierstrategi, og har ingen anbefalinger her.
11. Når det gjelder eiernes oppfølging av selskapet, peker revisor spesielt på at det
holdes en del uformelle eiermøter. Dette kan være problematisk og utgjøre en fare for
å undergrave styret sitt arbeid dersom det på slike møte gis uttrykk for styrende
synspunkter fra eiernes side. Det pekes også på at KS anbefaler at eierkommunene
selv fastsetter og utbetaler godtgjørelse til representantselskapet, ikke selskapet, slik
det er tilfelle her. Det pekes også på at valgkomiteen ikke har lagt ved skriftlig
begrunnelse ved innstilling på styrekandidater, noe som er en av KS sine anbefalinger
(anbefaling 5).
Ellers kommenterer også revisor selskapets låneordning til ansatte. Det pekes på at
Interkommunale selskaper i prinsippet ikke kan ta opp lån til annet enn kapitalformål
(investeringer) og til konvertering av eldre gjeld - og i unntakstilfeller til likviditetsformål.
Det vises til IKS-loven § 22. Revisor anser også at kommuner og interkommunale selskaper
ikke bør involvere seg i å låne penger ut til ansatte og med oppfølging av dette. Revisor har
imidlertid ingen anbefaling knyttet til dette punktet.
Revisor har følgende anbefalingene til eierne og til selskapet:
1. Alle eierkommuner bør informeres om forslaget til felles eierstrategi. På denne måten
kan også de mindre eierkommunene behandle og forankre denne i kommunestyret.
2. Den felles eierstrategien bør også behandles av representantskapet i IVAR (som
orienteringssak).
3. Styret bør hvert år foreta en skriftlig egenvurdering mht. kompetanse, kapasitet og
habilitet.
4. Alle eiernes styremedlemmer bør registrere styrevervet i IVAR i KS sitt styrevervregister.
5. Valgkomiteen for IVAR bør selv skriftlig begrunne sitt forslag ved innstilling på
styrekandidater.
Det vises til den vedlagte rapporten for utdypende gjennomgang av funn og anbefalinger.
Rapporten er forelagt eierne og styret til uttale. Her pekes det både fra eierne og styret først og
fremst på at ordningen med lån til ansatte nå avvikles. Det gis i tillegg tilbakemelding på
hvilke tiltak som er planlagt satt i verk med bakgrunn i funn og anbefalinger i rapporten.
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Kontrollutvalget har ansvar for å påse til at revisors anbefalinger knyttet til forvaltningsrevisjon følges opp – i dette tilfellet av kommunen når det gjelder eierstyringa og av daglig
leder/styre når det gjelder anbefalinger til selskapet. Da det er mange eiere foreslås det at
rapporten følges opp i løpet av 2018.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Bystyret i Sandnes tar selskapskontrollen med forvaltningsrevisjon i IVAR IKS til
orientering.
Rapporten videresendes kommunene for oppfølging av anbefalinger til eierne, og til
styret for oppfølging av anbefalinger til selskapet.
Rapporten følges opp i løpet av 2018. Sak ang. oppfølging videresendes bystyret til
orientering.

SANDNES, 23.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Selskapskontroll 2017 IVAR
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Sakslista
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26/17 Orientering om Sandnes kommunes
tertialregnskap pr. 30.04.17.
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

17/00037-1
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
02.06.2017

Saknr
26/17

Bakgrunn
Kontrollutvalget har en lovfestet plikt til å knytte kommentarer til kommunes årsregnskap før
dette behandles av formannskap og kommunestyre. Det medfører at kontrollutvalget har
behov for å følge med i status knyttet til regnskapet i løpet av året. Som et ledd i
kontrollutvalgets tilsyn med regnskapet legges derfor tertialrapportene fram for utvalget til
orientering.
Saksutredning:
Kontrollutvalget gir ikke innstilling til kommunestyret i denne saken, men tar den til
orientering. Eventuelle kommentarer til regnskapet fra kontrollutvalget gis i forbindelse med
behandling av årsregnskapet.
Tertialrapporten vil bli behandlet i formannskapet og i kommunestyret før sommerferien.
Regnskapsansvarlig er invitert for å gi en kort orientering for kontrollutvalget om
tertialrapporten i møtet.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar administrasjonens gjennomgang av Sandnes
kommunes regnskap pr. 1. tertial 2017 til orientering.

SANDNES, 23.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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27/17 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn 1. tertial
2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00085-18
212
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
02.06.2017

Saknr
27/17

Bakgrunn:
Som en konsekvens av kontrollutvalgets ansvar for å legge fram årlige budsjettforslag for
kontroll og tilsyn (egen sak) følger også ansvar for budsjettoppfølging overfor eget budsjett.
Rapporten baserer seg på tilbakemelding fra Sandnes kommune på forbruk registrert
pr. 30.04.2017, samt rapportering fra Rogaland Revisjon og Kontrollutvalgssekretariatet.

Saksutredning:
Kommunen rapporter tertialvis, og 1. tertial er pr. 30.04.17. Gjennomsnittlig forbruk pr.
30.04. ligger på ca. 33% av budsjettet. For revisor vil dette likevel variere i løpet av året, da
noen perioder er mer arbeidsintensive enn andre, bl.a. gjelder det i forhold til årsavslutningen,
som i hovedsak kommer i første tertial. Sekretariatet fakturer et fast beløp i 3 terminer, og skal
derfor ligge på normalforbruket i forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag.
Kontrollutvalgets budsjett for 2016 er betydelig redusert av bystyret. Det er mange føringer
som ennå ikke er foretatt, slik at forbruket 1. tertial i liten grad reflekterer samlede utgifter.
Sekretariatet merker seg at utgifter til annonsering av møtene har steget betydelig, og vil
kontakte kommunen om dette. Det er ellers foreløpig ingen signaler i regnskapet som tyder
på at kontrollutvalgets budsjett for 2017 ikke skulle bli betydelig overskredet. Forbruket
ligger pr. rapporteringsdato på omtrent 32% av vedtatt budsjett.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar regnskapsoversikten pr. 1. tertial for budsjett for
kontroll og tilsyn til etterretning.

SANDNES, 23.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Regnskapsoverskt 30.04.17
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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28/17 Oversikt over status prosjekter og kontroller pr.
juni 2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00178-36
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
02.06.2017

Saknr
28/17

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:
Under denne saken kan kontrollutvalget ta opp spørsmål i tilknytning til sakene. Det blir også
lagt opp til at revisor kan gi utvalget orientering om status knyttet til pågående prosjekter og
avklare endringer om det er nødvendig.
Oversikten over avsluttede saker viser hvilke saker som blir ferdig behandlet i inneværende
valgperiode.
Til dette møtet foreligger disse sakene til behandling:
 Bestilling av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Brann og Redning
IKS
 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Sosiale tjenester»
 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i IVAR IKS

FORSLAG VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar statusoversikten pr. juni 2017 til orientering.

SANDNES, 23.05.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt juni
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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Referat-/meldingssaker:
7/17 U off: Offentleglova § 13/Forvaltningsloven § 13.1).
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