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Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Orientering fra administrasjonen: Organisasjonsdirektøren
Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon - Orientering om ASSSrapporten/notat fra revisor
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT"
Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til "Oppfølging av frafall i
ungdomsskolen"
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Periode:
Nr.
22/17
23/17

Arkivsak
15/00014-13
16/00153-30

24/17

16/00078-22

17.11.2017 - 24.11.2017
Referatsakstittel
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern
Skatteinngang oktober 2017
Melding med kopi til kontrollutvalget, U.off. OFL§ 13, jfr. FVL § 13.1.pdf - Unntatt etter
offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1

Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon 51 33 65 90 evt.988 06 776 eller på e-post
til postmottak.rks@sandnes.kommune.no.
Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi
melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles.
Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer.

Sandnes, 16.11.2017
Sveinung Skjørestad
Leder av kontrollutvalget

Wencke S. Olsen
Sekretariatet
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46/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00146-34
033
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
24.11.2017

Saknr
46/17

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20. oktober legges fram til formell godkjenning.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra møtet den 20.10.17.

SANDNES, 13.11.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Protokoll 20.10 17
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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47/17 Orientering fra administrasjonen:
Organisasjonsdirektøren
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00075-21
030
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
24.11.2017

Saknr
47/17

Bakgrunn:
Som et ledd i sin tilsynsvirksomhet besluttet kontrollutvalget i sak 10/16 å invitere
kommunale ledere for å orientere kontrollutvalget om sitt arbeids- og ansvarsområde.
Tidligere har rådmannen, kommunaldirektør for by og utvikling, kommunaldirektør levekår
og økonomisjefen hatt slike orienteringer for kontrollutvalget.

Saksutredning:
Til dette møtet er organisasjonsdirektør Hilde Lofthus invitert for å orientere om sitt arbeidsog ansvarsområde. Hun utfordres også til å nevne eventuelle områder der avdelingen(e) har
utfordringer. Aktuelle tema kan være:
Aktuelle tema kan være:
Generelt:
o Plassering i organisasjonen
o Tjenestetilbud
o Personale: antall ansatte, kompetanse, sykefravær
o Budsjett og regnskap for enheten(e)
Tanker om fremtiden:
o Tjenestebehov/tilbud/utfordringer/endringer
o Kompetansebehov
o Evaluering/utvikling
Kontroll og tilsyn
o Har det vært forvaltningsrevisjoner innen noen av tjenestene de siste 5 årene, i så fall
– har disse ført til ønskede endringer?

Organisasjonsdirektøren velger selv hva som fokuseres mest på, og kan gjerne ta opp andre
temaer.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar organisasjonsdirektørens gjennomgang til
orientering.

SANDNES, 15.11.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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Til sakslista
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48/17 Oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon Orientering om ASSS-rapporten/notat fra revisor
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00079-21
036
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
24.11.2017

Saknr
48/17

Bakgrunn:
I forbindelse med oppdatering av nåværende Plan for forvaltningsrevisjon, bestemte kontrollutvalget tidligere at i stedet for ny overordnet analyse var det ønskelig med et notat fra revisor
til den eksisterende planen, samt at revisor har en gjennomgang av resultatene fra den siste
ASSS-undersøkelsen.
Saksutredning:
Sekretariatet har mottatt revisors notat, se vedlegg. Revisor peker her først og fremst på at
gjeldende «Overordnet analyse» er såpass ny at de fleste premissene og vurderingene fortsatt vil ha
gyldighet. Revisor ser likevel noen samfunnsmessige endringer som også kan ha betydning for
kontrollutvalgets bestillinger. Det er:
 Noe svakere befolkningsvekst
 Stabilisering i næringsliv, arbeidsmarked og boligmarked
 Den økonomiske situasjonen for Sandnes kommune er utfordrende.



Stortingsvedtaket om kommunesammenslåing

Punktene er utdypet i revisors notat.
Både revisors notat og orienteringen fra ASSS-rapporten inngår som nevnt som en del av
bakgrunnen for oppdatering av Plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget må videre ta
stilling til om det er ønskelig å involvere administrasjonen eller politikerne ved denne
oppdateringen, eller om man synes den informasjonen som nå er mottatt er et tilstrekkelig
bakgrunnsgrunnlag for oppdatering av planen.
Det foreslås at kontrollutvalget selv bestemmer hvordan det videre arbeidet med oppdatering
av planen skal skje, og føyer dette til forslag til vedtak.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes tar revisors gjennomgang og notat til orientering.
Kontrollutvalget vil videre……………………..
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SANDNES, 13.11.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Notat til kontrollutvalget OOA
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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49/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet "IKT"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

17/00063-1
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
24.11.2017

Saknr
49/17

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har bedt revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon innenfor «IKT». Prosjektet er prioritert i Sandnes kommunes
gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon.

Saksutredning:
Revisor har lagt fram utkast til prosjektmandat i tråd med føringer gitt av kontrollutvalget
sammen med øvrige forslag. Revisor foreslår at formålet med prosjektet skal være å vurdere
kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, med spesielt henblikk på kommunens
organisatoriske tiltak.
Med bakgrunn i dette formålet foreslår revisor å se nærmere på disse problemstillingene:
 Hvilke systemer og rutiner har kommunen for å ivareta krav til informasjonssikkerhet?
 I hvilken grad etterlever kommunen kravene til informasjonssikkerhet?
 Blir krav til arkivering og offentliggjøring ivaretatt og har de ansatte kjennskap til
regelverket?
 Hvilke korrigerende tiltak bør eventuelt iverksettes for å sikre tilfredsstillende
informasjonssikkerhet?

Revisors metodevalg ved gjennomføring av prosjektet vil i hovedsak være gjennomgang av
relevante planer og dokumenter fra kommunen, rutiner, håndbøker og systembeskrivelser. Det vil
bli gjennomført intervjuer med ledere og ansatte i kommunen, både sentralt, i ikt-avdelingen og på
virksomhetsnivå. I den grad det finnes statistiske data som kan bidra til å belyse problemstillingene vil også disse bli tatt med i vurderingsgrunnlaget. Det vil også være naturlig å se på
hvordan Sandnes kommune forbereder seg på EU-forordningen som vil tre i kraft i 2018.
Kontrollutvalget må før endelig bestilling foretas ta stilling til om revisors forslag til formål
og problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Slik prosjektmandatet nå foreligger, er det kostnadsregnet til 350 timer.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «IKT» i tråd
med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de eventuelle endringer og
presiseringer som kom fram i møtet.
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SANDNES, 13.11.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder

Vedlegg:
IKT - Mandatforslag
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
Til sakslista
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50/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon knyttet til
"Oppfølging av frafall i ungdomsskolen"
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

17/00064-1
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
24.11.2017

Saknr
50/17

Bakgrunn:
Kontrollutvalget har bedt revisor om å legge fram utkast til prosjektmandat for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon innenfor «Oppfølging av frafall i ungdomsskolen». Prosjektet er
prioritert i Sandnes kommunes gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon.

Saksutredning:
Revisor har lagt fram utkast til prosjektmandat i tråd med føringer gitt av kontrollutvalget
sammen med øvrige forslag. Revisor foreslår at formålet med prosjektet skal være å vurdere
hvordan Sandnes kommune arbeider med elever med svake skoleprestasjoner for å forebygge
frafall i videregående skole.
Med bakgrunn i dette formålet foreslår revisor at det ses nærmere på disse problemstillingene:
 Hvilke tiltak har grunnskolene overfor elever med svake skoleprestasjoner og høyt
fravær?
 Hvordan forberedes og motiveres elevene for videre skolegang?
o I hvilken grad er utdannings- og sosialrådgiverne involvert i dette arbeidet?
 Hvordan samarbeider grunnskolene med andre instanser for å forebygge
frafall i videregående skole?
 Hvilke forbedringsområder finnes?
Kontrollutvalget må før endelig bestilling foretas ta stilling til om revisors forslag til formål
og problemstillinger dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet. Slik prosjektmandatet nå foreligger, er det kostnadsregnet til 300 timer.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sandnes bestiller forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av frafall i
ungdomsskolen» i tråd med det utkastet til prosjektmandat som foreligger, med de
eventuelle presiseringer/endringer som kom fram i møtet.

SANDNES, 15.11.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Arbeid mot frafall i skolen - Mandatforslag
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.
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Til sakslista
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51/17 Statusoversikt prosjekter og kontroller pr.
november 2017
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler.

16/00178-42
217
Wencke Sissel Olsen

Saksgang
1 Kontrollutvalget i Sandnes

Møtedato
24.11.2017

Saknr
51/17

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 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.
Revisor har informert om at rapporten om «Innkjøp» ikke blir levert før til KU møtet
15.12.2017.
Til dette møtet foreligger disse sakene til behandling:
 Prosjektmandat for bestilling av rapporten «IKT»
 Prosjektmandat for bestilling av rapporten «Frafall i ungdomsskolen»

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

SANDNES, 15.11.2017
Wencke Sissel Olsen
Daglig leder
Vedlegg:
Statusoversikt november
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke signatur.

9

Til sakslista
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Referat-/meldingssaker:
22/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Jordvern
23/17 Skatteinngang oktober 2017
24/17 Melding med kopi til kontrollutvalget,
U.off. OFL§ 13, jfr. FVL § 13.1.

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 fvl. § 13.1

Til sakslista
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